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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Изминалата 2015 година беше динамична за развитието на област 

Велико Търново. Традиционно областта се открои с устойчивото 

нарастване на темпа на усвояване на средствата по оперативни програми 

на ЕС.  

През 2015 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. Общо 325 договора за финансиране с безвъзмездна 

финансова помощ  от европейските фондове. Общата им стойност възлиза 

на 358 416 732 лева. Общо броят на бенефициентите, изпълняващи тези 

договори е 174. Бенефициенти са общински администрации, фирми, 

учебни заведения, НПО и др., според данни от ИСУН.  

  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 2015 г. управленският екип на  Областна администрация 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 2015 г. нашият екип 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. 

И за в бъдеще Областна администрация Велико Търново ще е 

отворена за добрите идеи, за полезните практики, за оригиналните 
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предложения и проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели 

на институцията във връзка с подобряване живота на гражданите. 

 

 
 

 

ПРОФ.  Д. ИК. Н.  ПЕНЧО  ПЕНЧЕВ 

Областен управител на област Велико Търново 
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Стратегическите цели за 2015 г. на 

Областна администрация Велико Търново бяха: 

 

І. Укрепване на държавността и стабилизиране на 

институционалната среда. Реформи в полза на 

обществото. 

 

ІІ. Спазване на върховенството на закона като основа за 

възстановяването на справедливостта и като 

задължително условие за добрата бизнес и публична 

среда. 

 

ІІІ. Ефективно и прозрачно усвояване на европейските 

средства. 

 

IV. Гарантиране на националната и енергийната 

независимост на страната. 

 

V. Повишаване на жизнения стандарт в България чрез 

осигуряване на по-добри условия на живот за хората. 

 

VI. Гарантиране на социалните права на гражданите и 

провеждане на социална политика, която подпомага 

уязвимите групи и безработните. 

 

VII. Ясна перспектива за развитието на гражданите и 

бизнеса. 
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І. Укрепване на държавността и стабилизиране на институционалната 

среда. Реформи в полза на обществото. 

 

1. Ускорено въвеждане на електронно управление, повишаване 

качеството на административното обслужване, прозрачност на 

публичните дейности и превенция на корупцията 

 

Моделът за обслужване на „едно гише” изигра своята роля като една 

полезна стъпка за развитие на административното обслужване. 

Осъвременяването на модела за административно обслужване налага 

поставянето на акцент върху комплексното административно обслужване. 

Голямото предизвикателство при предоставянето на конкретна услуга е 

интеграцията и ефективното сътрудничество между администрациите, при 

което се изисква промяна на процесите, отговорностите и организацията на 

работа. Със Заповед РД-01-05-27 от 21.05.2015 г. на Областния управител 

бе сформирана работна група, която да извърши преглед за съответствие 

на дейностите в администрацията с принципите на комплексното 

административно обслужване. 

Един от етапите на процеса за въвеждане на комплексно 

административно обслужване е създаването на центрове за услуги, в които 

на едно място да могат да бъдат заявявани и предоставяни услуги на 

множество администрации и доставчици на обществени услуги. 

В този връзка на 11.06.2015 г. Областният управител заедно с 

множество представители на институции от област Велико Търново 

подписа инициирания от кмета на община Велико Търново инж. Даниел 

Панов МЕМОРАНДУМ за взаимодействие и дългосрочно 

сътрудничество „Електронно управление – регионална инициатива Е-

РЕГИОН“. Предвиждат се съвместни действия по следните приоритетни 

направления: създаване на Център за комплексно административно 

обслужване "Е-регион Велико Търново", който ще предоставя на 

гражданите и бизнеса услуги като използва всички налични канали за 

комуникация - от Интернет до куриери; създаване на Регионален съвет по 

електронно управление, който ще подпомага, в съответствие с критериите 

за "Добро управление", реорганизацията на междуведомствените 

информационни и технологични процеси; използването на съвременните 

информационни технологии при взаимодействието с гражданите и бизнеса 

както за целите на административното обслужване, така и за намаляване на 

излишната бюрократична тежест.  

През 2015 год. бе осъществено процесуално представителство по 

всички образувани от или срещу държавата и/или областен управител 

съдебни дела. Едно от делата, предизвикало голям обществен интерес, бе 

свързано с предявените искове от страна на Великотърновската 

Митрополия на Българската Православна Църква за признаване правото на 
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собственост и предаване на църквата на владението върху находящите се в 

с. Арбанаси пет църковни храма, които са национални паметници на 

културата. Спорът приключи с влязло в сила решение по ГРД № 5326/2014 

г. по описа на Върховния касационен съд, с което съдът  отхвърли като 

неоснователни предявените срещу Държавата искове от страна на 

Великотърновската Митрополия. Решението е публикувано на интернет 

страницата на ВКС в секция „Решения на ВКС по дела с изключителна 

значимост и интерес”. 

И през 2015 г. продължи практиката по изготвяне на доклади относно 

промени в нормативната уредба, свързана с правомощията на областен 

управител и/или дейността на администрацията, като чрез изготвянето им 

бе постигната информираност на Областен управител, ръководители на 

структурни звена и служители в администрацията за своевремнно 

запознаване с промените в законодателството и предприемане на действия 

по компетентност. 

 

1.1. Подготовка за реализиране на е-услуги чрез уеб приложение 

В процеса на подготовка за реализиране на електронни услуги чрез 

уеб-базирано приложение се извършват дейности по описание на 

работните процеси. През отчетния период са изготвени и утвърдени 

описанията на работните процеси в текущо състояние на 

административните услуги (17) и процедури (8) за групите услуги и 

процедури по Закона за устройство на територията:  

1 Подробни устройствени планове 

2 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти 

3 Разрешения за строеж 

4 Въвеждане в експлоатация 

5 Услуги и процедури по чл. 148 ал. 4 от зут 

6 Учредяване на ограничени вещни права 

Публичната информация за тези административни услуги и 

процедури е представена на интернет страницата на администрацията в 

раздел Административни услуги, в групи услуги и процедури със същите 

наименования. 

 

1.2. Внедряване на системи и услуги за реализиране на ефективен 

електронен архив. 

През 2015 г. бе поставен акцент върху резервиране на информацията 

и изпитване на резервните копия на информацията. Изпълнени бяха 

предложените действия в искане за коригиращо/превантивно действие № 

2/11.03.2015г., регистрирано след установено при ресертификационен одит 

второстепенно несъответствие на системата за управление на сигурността 

на информацията (СУСИ) на администрацията с международен стандарт 

ISO/IEC 27001:2005 - A.12.3.1 Резервиране на информация. 
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Закупен бе дисков масив за архивиране на информацията, изготвен и 

утвърден бе План-график за архивиране на определени данни върху 

дисковия масив и бяха стартирани действията по архивиране на така 

определените данни. 

В продължение на тези дейности бе регистрирано ново искане за 

коригиращо превантивно действие, касаещо ежедневните резервни копия 

на данни от административната информационна система АИС МИКСИ и 

периодичното им изпитване. 

 

1.3. Ре-инженеринг на работните процеси във връзка с реализиране на 

КАО. 

Работната група, сформирана със Заповед РД-01-05-27 от 21.05.2015 

г. на Областния управител не е предложила за утвърждаване необходимите 

образци на искания, процесни карти и др. във връзка с прилагане на 

комплексното административно обслужване при предоставяне на 

административни услуги.  

 

1.4. Поддържане на системата за управление на качеството ISO 9001-

2008.   

Чрез внедрената в администрацията Система за управление на 

качеството ISO 9001:2008 се гарантира осигуряването на ефективно 

функциониране и контрол на процесите в Областна администрация-Велико 

Търново, имащи отношение към крайния продукт /предоставянето на 

административни услуги/, както и се проследява изпълнението на 

създадените взаимовръзки между процесите и тяхното управление. През 

2015 год. бяха проведени три вътрешни одита: за определяне степента на 

съответствие на изпълняваните дейности с изискванията на системата по 

процедура „Управление на персонала, обучение”; за съответствието на 

предоставените административни услуги с изискванията на процедура 

„Административно обслужване” и един с обхват „Управление на 

документи от СУК и дейност на ръководството”. През месец април 2015г. 

бе проведен и първия надзорен одит на Системата след успешната 

ресертификация осъществена през 2014г. Одитът беше извършен от фирма 

“Bureau Veritas Certification”, като в хода му не бяха констатирани 

несъответствия с клаузите на стандарта.  

Обратната информация за удовлетвореността от административното 

обслужване се получава чрез попълване на анкетни карти в деловодството 

на областна администрация, чрез формата за обратна връзка на интернет 

страницата на Областен управител и чрез нарочно поставената на входа на 

администрацията кутия за мнения и предложения на гражданите. 

Резултатите от обобщаването на анкетните карти, постъпили в 

деловодството на Областна администрация сочи, че всички анкетирани са 

доволни от начина на обслужване в администрацията.   

94 % от анкетираните оценяват качеството на административно 

обслужване като „отлично“.  Също толкова от анкетираните посочват, че 
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времето за обслужване в деловодството е било съобразено с изискванията 

на Наредбата за административно обслужване. Няма констатирани случаи 

на грубо и неуважително отношение, наличие на корупционни практики 

или предпоставки за корупционни практики. Анкетираните определят 

служителите като „компетентни“ и „любезни и отзивчиви“. 

На 23.02.2015г. Областна администрация бе домакин на 

организираното от Института по публична администрация - гр. София 

проучване относно системите за управление на качеството в държавната 

администрация. Трима представители на администрацията взеха участие 

във фокус група за анализиране приложението и ефективността на тези 

системи, включително положителните ефекти и проблеми при тяхното 

използване. Целта на проучването и участието във фокус групата бе да се 

направят обосновани предложения за приложението на подходящи 

системи за управление на качеството в министерства, агенции, областни и 

общински администрации, за да бъдат постигнати дългосрочните цели на 

Стратегията за развитие на държавната администрация /2014-2020/.  

 

1.5. Повишаване сигурността на комуникационната и 

информационната среда. 

При предоставяне на услуги администрацията спазва изискванията за 

оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност като 

работи със сертифицирана АИС МИКСИ М2009 и поддържа 

сертифицирана системата за управление на сигурността на информацията 

(СУСИ). 

На 23.11.2015 г. успешено премина контролен одит на Системата за 

управление на сигурността на информацията на администрацията за 

съответствие с международния стандарт ISO/IEC 27001:2013. Одитът 

завърши с едно несъществено несъответствие и с констатация, че се 

наблюдава значително развитие и подобрение в работата на екипа за 

сигурност на информацията. 

За отстраняване на второстепенно несъответствие, свързано със 

снемането официално от поддръжка на Системният софтуер Windows 

XP, което е заложен риск за системата за сигурност, през 2015 г. 

приключиха дейностите по закупуване на последните планирани 20 бр. 

работни станции, на които е инсталирана операционна система Windows 7. 

В изпълнение на Целите по сигурността за 2015 г. за поддържане на 

сигурност на системите и безопасност при работа се извършиха 

технически прегледи на основните сървъри и работни станции; на 

техническите 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. За поддъжане на високо 

нива на сигурност на информацията беше осигурено резервиране на 

данните от основните системи според установен график върху дисков 
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масив; непрекъсната антивирусна проверка чрез актуални дефиниции на 

антивирусен софтуер SOPHOS; разпределяне на интернет трафика и 

интегрираната му защита от различни заплахи чрез FortiGate 60D. През 

отчетния период се реализира разширение обхвата на безжичната интернет 

мрежа на администрацията GovVT. 

През 2015 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 14 бр. 

събития. Регистрирани са 4 бр. Искания за коригиращо/превантивно 

действие. За гарантиране на непрекъснатост на работата на 

администрацията, през 2015 г. бяха проведени две упражнения за тестване 

на Плана за непрекъснатост на работата, с цел осигуряване адекватно му 

привеждане в изпълнение при необходимост. Бяха проведени вътрешен 

одит на СУСИ  и преглед  от ръководството. Текущо се утвърждаваха и 

прекратяваха правата за достъп на потребителите до информационните 

системи. Поддържаха се актуални описания на компютърните 

конфигурации, сървъри, комуникационна, презентационна и др. техника, 

вкл. информация за притежание и местоположение на активите. 

През 2015 г. на териториални и общински ведомства бяха 

предоставени 5 бр. излезли от употреба в администрацията компютърни 

конфигурации. 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. Администрацията притежава необходимите лицензи за 

операционни системи MS Windows и другите необходими 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. 

Системата за електронно банкиране e-Cash се използва за ефективна 

работа с банковите сметки на администрацията. 

 

1.6. Анализ на съществуващите корупционни рискове. Изпълнение на 

мерките, предвидени в Плана за действие за превенция и 

противодействие на корупцията за 2015 г. 

В изпълнение на задачите на Областен обществен съвет за превенция 

и противодействие на корупцията – Велико Търново с цел недопускане на 

конфликт на интереси при функционирането на държавната 

администрация и органите на местното самоуправление, в Областна 
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администрация – Велико Търново на 08 април 2015 г.  се проведе семинар 

по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 

организиран съвместно от Областен управител на Област Велико Търново  

и Националното сдружение на общините в Република България. В 

семинара взеха участие г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на 

Националното сдружение на общините в Република България, членовете 

на Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси г-н 

Николай Николов и г-н Паскал Бояджийски, както и представители на 

общини, териториални органи на изпълнителната власт и органи на местно 

самоуправление. 

Целта на семинара бе да се представят основните моменти от 

действащото законодателство за конфликт на интереси, както и дейността 

на Комисията. Подчертано бе, че конфликтът на интереси касае лицата, 

прилагащи Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

нитереси на регионално ниво, лицата в местното самоуправление, както и 

за представителите на териториалните държавни структури в същия 

регион.  Дискусията бе фокусирана върху три основни теми: законово 

определение и понятие за конфликт на интереси, деклариране на 

несъвместимост и частни интереси и процедури за установяване и 

санкциониране на конфликт на интереси.   

Съгласно Методика на оценка за корупционния риск, утвърдена със 

Заповед  на Министър председателя на Република България,  през 2015г.  

бе извършена оценка на корупционния риск в Областна администрация-

Велико Търново съобразно  инидикаторите за корупционен риск и анкетна 

карта за самооценка на корупционния риск. В резултат на извършеното 

обобщаване на  попълнените анкетни карти, направения анализ на 

условията, които определят индикаторите за корупционен риск в Областна 

администрация –Велико Търново /обективни и субективни/ бе определен 

„нисък“ корупционния риск в Областна администрация-Велико Търново.  

През 2015 г. сред общините и териториалните структури на 

изпълнителната власт на територията на областта бе извършено проучване 

относно постъпили сигнали за корупция срещу действия или бездействия 

на служители и/или ръководители от/на съответните администрации. 

Данните от извършения анализ сочат, че в общините не са постъпвали 

сигнали за корупция. В две от териториалните структури, а именно – ОД 

на МВР – Велико Търново и РЗИ – Велико Търново, са постъпили такива 

сигнали. Сигналите съдържат данни за корупция от служители на РУ – 

Свищов, както и  данни за корупция с оглед начина на заплащане на 

имплант директно по банкова сметка на фирма, а не на касата на МОБАЛ 

„Д-р Стефан Черкезов“. След извършване на проверки и по двата сигнала 

не са установени данни за допуснати нарушения на служебната 

дисциплина и корупционни практики от служителите на РУ – Свищов 

нарушения на лечебното заведение за болнична помощ МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов“ по изпълнение на сключения с НЗОК договор за 
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оказване на медицинска помощ на здравно-осигурени лица по клинична 

пътека, поради което и двата сигнала са приети за  неоснователни.  

 

2. Превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, 

управление на процеса по възстановяване и подпомагане след 

бедствия. 

2.1. Поддържане на готовността и способността на свързочно-

оповестителните средства. 

За гарантиране на своевременно оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението 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 и се осигурява 

денонощно дежурство, което се носи от 5 лица - оперативни дежурни по 

Областен съвет по сигурност. Свързочно-оповестителната техника за 

работа на оперативните се поддържа в техническа изправност и готовност 

за работа, същата се тества ежедневно, чрез провеждане на сеанси с 

оперативните дежурни по общинските съвети по сигурност в областта, 

както и чрез получаване и отработване на учебни команди и сигнали, 

подаване чрез системата от органите на Главна дирекция „Побжарна 

безопасност и защита на населението“ и Министерство на отбраната.  

На 02.06.2015 г. беше извършена годишната проверка на сиренно-

оповестителната система на територията на областта с реално запускане на 

системата и предаване на учебни сигнали „върдушна опасност“ и „отбой 

от въздушна опасност“. По време на тренировката бяха задействани 115 от 

наличните 120 броя сирени на територията на областта. Резултатите от 

тренировката позволяват да се обоснове извод, че свързочно-

оповестителните средства се поддържат в готовност и посредством същите 

може да се осигури оповестяване на населението при необходимост. 

Областна администрация – Велико Търново се включи успешно и в 

националната тренировка за усвояване на част от разработен „План за 

използване на пощенските и електонните съобщителни мрежи при кризи 

от военен характер“, проведена едновременно посредством публичната 

мрежа Интернет /U1/ и мрежата интегриран пренос на  глас, видео и данни 

/U4/. Тренировката се проведе на 12.11.2015 г. и в нея се включиха 

успешно общинските съвети по сигурност на осем от 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. 

През м. декември 2015 г. се проведе и годишния семинар на тема 

„Състояние на доброволните формирования и участието им в дейността по 

защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации“, в който се 

включиха представители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
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защита на населението“ – София, служители от Регионална дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново и на 

Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ от 

областта, представители на общинските администрации, и на Областна 

администрация – Велико Търново. По време на семинара бяха дискутирани 

актуалните моменти по изграждане и финансиране на доброволни 

формирования, както и бе проведено практическо занятие за проиграване 

на Областния план за защита при бедствия в част „Наводнение“ по 

оповестяване на участниците чрез Националната система за ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и 

населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. 

 През 2015 г. беше извършена и ежегодната проверка на техниката-

запас с мобилизационно назначение, водеща се на отчет във Военно 

окръжие – Велико Търново. Проверката обхвана 100% от техниката-запас 

на територията на областта или общо 68 юридически лица и собственици с 

общо 2140 единици техника, от които 172 броя с мобилизационно 

назначение.  

2.2. Подобряване на превантивната дейност и готовността за 

реагиране при бедствия и процеса по възстановяване и подпомагане 

след бедствия. 

В изпълнение на правомощията на областен управител за 

организиране и ръководство на дейностите по защитата на населението, 

културните и материалните ценности, околната среда при бедствия, бяха 

предприети редица действия, насочени към превенция на риска. 

Областен управител на област Велико Търново назначи  

междуведомствена комисия, която да провери техническото състояние на 

потенциално опасните язовири на територията на Област Велико Търново. 

Бе проверено и: наличието и актуализирането на аварийните планове на 

обектите; готовността за въвеждането им и ресурсното им осигуряване;  

изпълнението на дадените през 2014 г. предписания, свързани с 

подобряване на техническото и аварийното планиране на обектите; 

наличието и състоянието на локалните системи за оповестяване на 

населението в непосредствено застрашените от обектите населени места. 

Проверени бяха всички 48 язовира, включени в утвърдения от областен 

управител „Списък на потенциално опасните язовири на територията на 

област Велико Търново за 2015 г.“. Обобощените данни сочат, че в 

изправно техническо състояние са 3 язовира, в неизправно частично-

работоспособно техническо състояние са 25 язовира, в неизправно-

неработоспособно техническо състояние са 9 язовира и 11 язовира са в 

предаварийно техническо състояние, съгласно диаграмата по-долу: 
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Техническо състояние на потенциално опасните язовири в 

Област Велико Търново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническо състояние на потенциално опасните язовири по 

общини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за водите, констативните 
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проверяваните обекти за изпълнение, както и на председателя на 
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на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавки район – Плевен, 

за предприемане на действия, съобразно техните контролни правомощия.  

За осъществяване на ефективен мониторинг за изпълнение на 

дадените предписания и своевременно сигнализиране на административно-

наказващите органи при неизпълнение, бе създаден Регистър на язовирите 

на територията на област Велико Търново, в който, освен технически 

данни за обектите, се отразяват данни за собственика и ползвателя на 

обекта, информация за дадените предписания и сроковете за тяхното 

изпълнение, както и фактическото им изпълнение от страна на 

задължените лица. Регистърът е оповестен на интернет страницата на 

Областен управител, раздел „Съвети и комисии“, секция „Щаб за 

изпълнение на областния план за защита при бедствия“. 

И през 2015г. бяха предприети мерки за осигуряване на пожарната 

безопасност на територията на областта, насочени към предотвратяване на 

пожари в горските и земеделските територии - със заповед на областен 

управител бе определен пожароопасния сезон за територията на Област 

Велико Търново, бе забранено паленето на открит огън и извършването на 

огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските 

територии и бе разпоредено на органите на местна администрация и 

собствениците на гори да създадат необходимата организация за 

осигуряване пожарната безопасност в горските територии. Създадена бе и 

организация по отношение на опазване на селскостопанското имущество 

от пожари при прибиране и съхранение на житните култури и грубите 

фуражи по време на жътвената кампания през 2015 г., по спазване на 

забраната за изгаряне на стърнища и други растителни остатъци в 

земеделските земи, по организирането и ръковдството на полската охрана, 

издирване на нарушителите и налагане на административни наказания и 

предприемане на мерки за възстановяване на вредите.  

На 17.11.2015 г. бе проведено заседание на Областния съвет по 

сигурност, на което бяха заслушани докладите на кметовете на общини, 

ръководителите на териториални структури и управителите на търговски 

дружества за готовността им за действие при усложнена зимна обстановка.  

Бе обсъдена готовността на щабовете на областно и общинско ниво за 

действие при усложнена зимна обстановка,  както и предприетите мерки за 

осигуряване на проходимостта и почистването на републиканската и 

общинската пътни мрежи на територията на областта и на уличната мрежа 

в населените места, снабдяването на населението със стоки от първа 

необходимост, подготовката на училищата и социалните заведения за 

работа при зимни условия, подготовката на лечебните заведения, 

създадената организация за обслужване на болните на хемодиализа, 

организацията по извозване на родилки до лечебните заведения, 

осигуреността на центровете за спешна медицинска помощ и др. 

Специално внимание бе обърнато на планираните места за настаняване на 

закъсали хора и моторни превозни средства, както и на готовността за 

извличане при необходимост на закъсали по пътната мрежа тежки машини. 
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Бе създаден и  Регистър на критични обекти, съдържащ данни за 

опасни за живота и здравето на гражданите строежи, които са негодни за 

използване и/или са застрашени от самосрутване и/или създават условия за 

възникване на пожар и/или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и 

не могат да се поправят или заздравят. Регистърът съдържа данни и за 

регистрирани свлачища- състояние и местонахождение, дадни за жп 

прелези и тяхната съоръженост. Регистърът е оповестен на интернет 

страницата на Областен управител, раздел „Съвети и комисии“, секция 

„Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия“. 

На общините на територията на областта беше оказано съдействие за 

за мобилизиране на средства от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 

за нанесени щети на обществената инфраструктура и съоръжения, във 

връзка с настъпили стихийни бедствия в следствие на силни ураганни 

ветрове, бури и поройни дъждове през м. януари и м. февруари 2015 г. 

Общият размер на посочените прогнозни разходи за засегнати обекти на 

територията на Област Велико Търново възлезе на 3 072 336.00 лева, за 

общо 29 засегнати обекта на територията на Община Велико Търново, 

Община Елена и Община Стражица. 

И през 2015г. продължи активната работа 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. Комисията проведе три редовни заседания, на които 

разгледа 19 искания на кметове на общини и подкрепи 18 от тях на обща 

стойност 12 431 589.70 лева, разпределени както следва: 

- Община Велико Търново – 5 искания, на стойност 2 464 714.95 лева; 

- Община Горна Оряховица – 1 искане, на стойност 282 576.00 лева;  

- Община Елена – 2 искания, на обща стойност 724 964.41 лева; 

- Община Златарица – 3 искания, на стойност 1 141 733.83 лева; 

- Община Свищов – 5 искания, на стойност 1 025 769.84 лева; 

- Община Сухиндол – 2 искания, на стойност 6 113 482.20 лева. 

С постановления на Министерския съвет през 2015 г. за Област Велико 

Търново бяха одобрени допълнителни разходи/трансфери в размер на 

2 121 259.00 лева за изпълнение на проекти/дейности за предотвратяване, 

овладяване и преодоляване на последици от бедствия, разпределени, както 

следва: 

- Община Велико Търново – 1 051 789.00 лева за 9 обекта; 

- Община Свищов -  624 481.00 лева за 1 обект; 

- Община Стражица - 447 989.00 лева за 1 обект. 

За осъществяване на контрол по изпълнението на решенията на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет относно разходването на отпуснатите средства, през 

2015г. по заповед на областен управител бе извършена проверка на всички 

обекти, получили финансиране през предходната 2014г. както и на 
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обектите, чието изпълнение е приключило през 2014г., независимо от 

периода на отпускане на средствата. В обхвата на проверката бяха 

включени 19 обекта, получили финансиране на обща стойност 3 935 413.00 

лева. При извършване на проверката не бе констатирано нецелесъобразно 

изразходване на средства и/или други съществени нарушения на 

установените правила.  

За осигуряване на публичност на работата на Постоянната областна 

комисия беше създаден и Регистър на исканията, отразяващ постъпилите 

искания, кратко описание на обектите, стойност, предварителен контрол, 

становище на комисията, отпуснато фионансиране и резултат от 

последващ контрол. Регистърът е публикуванн на интернет страницата на 

областен управител, раздел „Съвети и комисии“, Секция „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“ и е достъпен за всички заинтересовани лица. 

За подпомагане на общините за изпълнение на набелязани от тях 

превантивни дейности и мерки за защита от бедствия, областен управител 

на област Велико Търново се възползва от възможностите на Проект 

„Подкрепа за заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, като осигури заетост на 100 безработни лица в общо 53 населени 

места в областта. В рамките на проекта бяха извършени дейности по 

почистване на дерета, междумостови пространства, канавки, шахти, 

косене, премахване на прорасла храстова и дървесна растителност и други 

превантивни дейности, които като цяло са насочени към предотвратяване 

или намаляване настъпването на щети от наводнения.  

 

3. Поддържане на висококвалифициран и устойчив административен 

капацитет. 

3.1. Извършване на годишен анализ и оценка на потребността от 

обучение, провеждане на обучения и стажове в администрацията. 

Изготвеният и утвърден годишен план за задължително и 

специализирано обучение на служителите за 2015 година, бе своеобразен 

индикатор за спецификата и нуждата от специализирано обучение на всеки 

от служителите в Областна администрация – Велико Търново. В него бяха 

заявени 34 броя специализирани обучения от служителите. Към месец 

декември 2015 г. трима служители от Областна администрация са 

участвали в шест специализирани обучения, предвидени в годишния план 

за обучение, организирани от Института по публична администрация. 

Поради липса на финансови средства, броят на участия в обученията, 

заявени в  Института по публична администрация, бе значително 

ограничен.  

Именно поради липса на средства, алтернатива на това бяха 

обученията извън тези, заложени в годишния план за задължително и 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2015 г. 

 

 17 

специализирано обучение.  През 2015 година извън годишния план за 

задължително и специализирано обучение бяха проведени  16 обучения, в 

които участие взеха 8 служители от Областна администрация - Велико 

Търново.  Чрез утвърдената в Областна администрация – Велико Търново 

„Система за обучение и развитие на персонала”, и приложената към нея 

като форма за обратна връзка „Анкета за оценка на проведено обучение“, 

бе извършена оценка на ефективността и ефикасността от проведените 

обучения на служителите.  

С цел провеждането на ефективната политика за развитие 

потенциала на младите хора, утвърдена практика в администрацията е 

приемането на стажанти и студенти от различни специалности, които 

проявяват интерес за своя бъдеща реализация в областта на държавната 

администрация. През 2015 година в Областна администрация - Велико 

Търново преминаха едномесечен стаж петима студенти в направленията 

Административен контрол, Административно-правно обслужване и 

Човешки ресурси. Краткосрочно обучение преминаха и над 100 студенти 

от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - специалност „Право” и „Публична 

администрация” и над 30 студенти от НВУ „Васил Левски”, които бяха 

запознати с правомощията на Областен управител и с устройството и 

дейността на Областна администрация.  

През 2015 г. бе разработена и Програма за въвеждащо обучение на 

новоназначени служители и стажанти, която да подпомага процеса по 

въвеждане, ориентиране и адаптиране в работата на новопостъпили 

служители и студенти, провеждащи практика в администрацията. 

През 2015 година Областна администрация – Велико Търново 

активно се включи в реализирането на Проект „Интегрирана 

информационна система на държавната администрация – гаранция за 

прозрачност и ефективност“ и Проект „Подобряването на управлението на 

човешките ресурси чрез усъвършенстване на Единна информационна 

система за управление на човешките ресурси в държавната администрация 

(ЕИСУЧРДА) – предпоставка за ефективна администрация“, изпълнявани 

от Администрацията на Министерски съвет. 

Чрез реализацията на проектите се осигурява публичност, 

наблюдение и контрол върху дейността на държавната администрация за 

постигане на ефективност в нейната работа. Интегрираната 

информационна система на държавната администрация осигурява единен 

източник на информация за администрацията и услугите, които тя 

предоставя, както и цялостен справочен инструментариум за 

функционирането на централните и териториалните органи на 

изпълнителната власт, а Единна информационна система за управление на 

човешките ресурси предоставя информация по отношение на човешките 

ресурси в държавната администрация. Като краен резултат е създадена и 

внедрена единна информационна система, която предоставя възможност за 

отразяване на състоянието на държавната администрация в реално време. 
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4. Повишаване на ефективността на публичните разходи, осигуряване 

на добро финансово управление и надеждни системи за контрол на 

публичните средства. 

4.1. Периодично наблюдение на изпълнението на бюджета по 

параграфи, подпараграфи, политики и програми. 

За финансовата 2015 година бюджета на Областна администрация 

Велико Търново беше в размер на 615 400 лв., с  които бяха обезпечени 

текущата издръжка и дейностите, необходими за реализиране 

правомощията на Областен управител и нормалното функциониране на 

администрацията, както и работните заплати на служителите. Въпреки 

недостатъчния размер на средствата,  с тяхното икономично, ефективно и 

ефикасно управление, като цяло бяха постигнати целите на 

администрацията. 

През 2015 г. с цел постигането на точна и ясна отчетност и контрол 

на разходите на всички нива в администрацията, в съответствие с 

указанията на Министерски съвет и Министерство на финансите бяха 

изготвени 12 броя ежемесечни отчети за касово изпълнение, 4 броя 

тримесечни отчети за касово изпълнение, 4 броя тримесечни отчети за 

изпълнението на бюджета по политики и програми и 4 броя тримесечни 

финансови отчети, от които отчета за последното тримесечие е и годишен 

такъв. 

През м. октомври 2015 г. бяха произведени общи избори за 

общински съветници и кметове, както и национален референдум с въпрос 

„Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път 

при произвеждане на изборите и референдумите?“. На територията на 

Област Велико Търново бяха произведени 10 избора за общински 

съветници и кмет на община, а в  117 населени места в областта бяха 

произведени и избори за кмет на кметство. 

За осигуряване на нормалното произвеждане на изборите и 

гласуването в националния референдум беше създадена необходимата 

организация по осигуряване на всички необходими книжа и материали, в 

това число и по приемане и предаване на бюлетините за общински 

съветници и кметове, както и по осигуряване на необходимите средства за 

организационно-техническа подготовка на общините и за възнаграждения 

и осигуровки на общинските и секционните избирателни комисии на 

територията на областта. Общинските избирателни комисии и общинските 

администрации бяха своевременно снабдени с бюлетини, изборни книжа и 

материали, необходими за обезпечаване на произвеждането на избори и 

реферндум. Разпределението на средствата за възнаграждения и 

осигуровки бе извършено на база действителни разчети, а за 

организационно-техническа подготовка- на база брой избирателни секции 

в съответната община. С цел постигането на точна и ясна отчетност и 

контрол на предоставените средства за обезпечаване произвеждането на 

избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум, 
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от общините бяха изискани отчети за изразходените средства по параграфи 

и подпараграфи на Единната бюджетна класификация, на база които бе 

изготвен и обобщен отчет в Администрацията на Министерски съвет, 

включително и разходите извършени от областна администрация. 

За разясняване на важни моменти, свързани с упражняване на 

правото на глас в изборите за общински съветници и кметове, през м. юли 

2015 г., със съдействието на Областна администрация – Велико Търново, 

Централната избирателна комисия проведе среща с представители на 

медиите и гражданите под мотото «По-близо до избирателите», а за 

подобряване на работата на общинските избирателни комисии и 

секционните избирателни комисии през м. октомври 2015 г. беше 

проведено и специализирано обучение от членове на Централната 

избирателна комисия. 

Бе извършена и инвентаризация и преоценка на всички активи в 

администрацията. През 2015 г. бяха изплатени 21695 лв. еднократни 

парични обезщетения на 12 правоимащи лица по Закона за политическа и 

гражданска реабилитация на репресирани лица.  

 

4.2. Мониторинг на СФУК. 

За подобряване на контролната среда, ръководството в Областна 

администрация – Велико Търново предприе действия в различни области 

на финансовото управление и контрол, с цел развитие и оптимизиране на 

внедрената в администрацията Система за финансово управление и 

контрол, както и актуализирането й в съответствие с действащото 

законодателство. Актуализирани бяха Хартата на клиента и Вътрешните 

правила за административно обслужване, като бе регламентиран редът за 

предоставяне на комплексни административни услуги в съответствие с 

промените в Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за 

административното обслужване. Вътрешните  правила за възлагане и 

провеждане на обществени поръчки по реда на Закона за  обществените 

поръчки бяха приведени в съответствие със законовите промени. В 

Правилата за вътрешния трудов ред на Областна администрация –Велико 

Търново бяха извършени промени за привеждане  в съответствие с 

изискванията на Наредба № 1 за минималното ниво на технически и 

организационни мерки и допустимия вид защина на личните данни.   

 

4.3. Оценка на рисковете, застрашаващи постигането на целите на ОА 

и мониторинг на процеса по управление на риска. 

През месец март 2015 г. бяха идентифицирани, анализирани и 

оценени рисковете, които биха могли да повлияят негативно върху 

изпълнението на целите на Областна администрация Велико Търново като 

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

планувани и предприети такива текущи контролни дейности, които като 

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

въздействието им и/или вероятността от настъпването им. От извършения 
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анализ и оценка на установените рискове се налага извода, че през 2015г. 

администрацията /чрез Дирекция „Административно -правно обслужване, 

финанси и управление на собствеността”/ е управлява рискове попадащи в 

зоната с висок приоритет, които са били предимно човешки, управленски 

и финансов и като цяло са свързани с организацията на работа, 

недостатъчен капацитет, незадоволителни мерки за вътрешен контрол и 

недостатъчно финансиране.  

През месец юли 2015г. отново чрез Дирекция „Административно -

правно обслужване, финанси и управление на собствеността” бе извършен 

и мониторинг на процеса по управление на риска, като бе актуализиран 

риск-регистъра и спрямо установените рискове, които застрашават 

изпълнение на ежегодните цели на администрацията, бяха предприети 

коригиращи действия за намаляване на рисковете. Прилагането на 

адекватни контролни механизми, насочени към осигуряване на 

необходимия финансов ресурс и провеждане на обучения за служителите 

от администрацията, както и осъществяването на ефективен контрол върху 

организацията на работата като цяло способства за изпълнение на 

годишните цели на администрацията. 

 

ІІ. Спазване на върховенството на закона като основа за 

възстановяването на справедливостта и като задължително условие за 

добрата бизнес и публична среда. 

5. Осъществяване на ефективен контрол по законосъобразността на 

актовете и действията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация. 

5.1. Контрол за законосъобраност на 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 2015 г. Областен управител 

е осъществил контрол върху 2154 решения по 165 протокола на десетте 

общински съвета, включени в състава на областта.  

При упражняване на правомощията си за осъществяване на контрол 

по законосъобразност се ръководихме от принципите на самостоятелност, 

безпристрастност, последователност и придвидимост на действията и 

решенията. 
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Всички решения, заедно с придружаващите ги материали, са 

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

отношение на 14 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 

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. 

 

5.2. Контрол за законосъобразност на актовете на органите на 

местната администрация. 

 

През 2015 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.    

5.3. Разглеждане на предложения и сигнали от Комисията по чл. 7а от 

УПОА. 

Комисията по предложенията и сигналите на граждани, 

организации и омбудсмана е създадена на основание на чл. 7а от 

Устройствения правилник на областните администрация. Тя 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. През 2015 г. е променен състава на Комисията на 

основание Заповед № РД 01-05-19/20.03.2015 г. 

През 2015 год. Комисията е провела 14 редовни заседания и са 

разгледани 78 жалби и сигнали, от които 70 броя преписки са 

приключени. Същите са насочени срещу действия на общините, 

териториалните структури на изпълнителната власт, организации, 

предоставящи услуги на територията на областта. Всяка жалба и/или 

сигнал са разглеждани по отделно и са вземати съответните решения, 

в съответствие с действащата нормативна уредба и правомощията на 

Областен управител. За всяко заседание е изготвен протокол с 
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взематите решения и служител, който е отговорен за изпълнението на 

съответното решение. 

За проблемите посочени в жалбите Областен управител на 

област Велико Търново е изисквал извършване на проверки и 

становища от компетентните органи, в това число: Областна дирекция 

„Земеделие“ Велико Търново, Кметовете на общините, включени в 

състава на областта, РЗИ Велико Търново, РИОСВ Велико Търново, 

ОДБХ Велико Търново, „Енерго Про“ АД, ОД на МВР Велико 

Търново, „ВиК Йовковци“ ЕООД и др., като за резултатите от същите 

жалбоподателя е уведомяван своевременно. 

Като жалби с обществено значим интерес и разрешени в полза 

на обществото могат да се посочат: жалбата на група граждани от гр. 

Златарица относно замърсяване на околната среда от фирма, 

произвеждаща дървени въглища в района на бившата жп. гара в 

града; жалбата по отношение на бракониерски набези на яз. 

Александър Стамболийски; подписката на жителите на кв. Чолаковци 

срещу изграждането и експлоатацията на предприятие «Инсталация за 

сепариране на отпадъци и опаковки».  

Получени са благодарствени писма за оказано от Комисията 

съдействие. 

Всяка разгледана жалба/сигнал от Комисията се описва: номер 

на жалбата или сигнала, подател и адрес, относно какво се отнася, 

отговорен служител, сезиран компетенстен орган, предприети мерки. 

Всички решения на Комисията са обявени на Интернет 

страницата на Областен управител на Област Велико Търново, 

http://www.vt.government.bg/, раздел съвети и комисии. 
 

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

юридически лица. 

 

През 2015 г. в Областна администрация са постъпили 227 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: незаконно 

строителство; пътища, транспорт, инфраструктура. Съобразно изисканите  

от Областен управител проверки и становища, жалбоподателите 

своевременто са уведомявани за предприетите действия и/или реда за 

разрешаване на поставените от тях въпроси. 

 

http://www.vt.government.bg/
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6. Успешно реализиране на правомощията и компетентностите на 

Областния управител по специални закони, актове на Президента на 

РБ и МС. 

6.1. Своевременно изпращане по компетентност на постъпили молби 

за финансова компенсация на пострадали от престъпления. 

С цел повишаване на информираността на гражданите, през 2015 

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

продължи да се поддържа актуална информацията в секция „Обезщетения 

и финансови компенсации“. Също така регулярно се актуализираше 

информацията и материалите на таблото в Областна администрациа 

През този отчетен период не са постъпвали молби за финансова 

компенсация на пострадали от престъпления.  

6.2. Извършване на планови и извънпланови проверки на 

проводимостта на речните корита, извън урбанизираните територии, 

съобразно определените в указанията срокове и след оценка на риска. 

В изпълнение на Заповед № Р-64 от 12.03.2015 г. на Министър –

председателя на Република България, с която е разпоредено областен 

управител в срок до 26.06.2015 г. и съответно до 27.11.2015 г. да докладва 

за състоянието на системите и съоръженията за предпазване от вредното 

въздействие на водите – защитните диги, корекциите на реки и 

отводнителните системи,  проводимостта на речните легла и състояние на 

водните обекти – открити рудници, кариери (водоеми и езера) за добив на 

инертни материали и др. на територията на областта, с писма изх. №№ 

ОА04-5564/02.06.2015, ОА04-5567/02.06.2015, ОА04-5570/02.06.2015 и изх. 

№№ ОА04-11028/19.10.2015 г. ОА04-11030/19.10.2015 г. е изискана 

съответната информация от компетентните органи и общините включени в 

състава на област Велико Търново. Събраната информация е обобщена и 

изпратена до Министерски съвет в определените срокове по заповедта. 

 

През годината са извършени 3 извънпланови проверки на участъци 

от речните легла, извън границите на урбанизираните територии. 

 Със Заповед № ОА04-3467/26.03.2015 г. на Областен управител е 

сформирана Междуведомствена комисия, която да извърши оглед на 

участък от речното легло на р. Стара река, находящ се извън границите на 

урбанизираните територии. Комисията е установила, че участъка от 

речното легло на р. Стара река не е стеснен и не е с намалена проводимост. 

Със Заповед № ОА04 – 4242/20,04,2015 г. на Областен управител е 

сформирана Междуведомствена комисия за обследване на участък по 

поречието на р. Голяма река от точка „Червена звезда” 3 км. участък по 

течението надолу от гр. Стражица, имот № 000211 с координати N: 

43°13´18,83" E: 25°57´05,80". В резултат на огледът, комисията е 

констатирала, че участъка е с намалена проводимост, поради 

неподдържането на защитните диги, собственост на „Напоителни системи“ 

ЕАД. В тази връзка с писмо изх. № ОА04 – 6745/30.06.2015 г. е изискано 
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предприемане на необходимите действия от страна на „Напоителни 

системи“ ЕАД. 

Със Заповед № ОА04 – 7542/21.07.2015 г. на Областен управител е 

сформирана Междуведомствена комисия за обследване на участък извън 

границите на урбанизираните територии, по поречието на р. Голяма река 

от мост на път III – 4005 с координати N: 43°12´18,2" E: 25°56´34,9" в 

района на градска пречиствателна станция до мост на главен път I – 4 

София – Варна с координати N: 43°10´11,3" E: 25°56´10,1". Установено е, 

че участъка е с намалена проводимост, но тъй като същият е коригиран 

/има изградени диги/, съгласно чл. 139, ал. 2 от ЗВ, поддържането на 

проводимостта на речното легло е в правомощията на „Напоителни 

системи“ ЕАД. В тази връзка с писмо изх. № ОА04 – 9126/28.08.2015 г. е 

изискано предприемане на необходимите действия от тяхна страна. 

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

През 2015 г., поради липса на средства по бюджета за 2015 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 

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

ЗСПЗЗ по общини, на които са разгледани общо 23 бр. молби и 

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

планове.  

  

ІІІ. Ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства 

7. Успешно стартиране и подобряване на координацията по 

кандидатстване и изпълнение на проекти по оперативните програми 

за периода 2014-2020 г. 

7.1. Подкрепа на общините, териториалните структури, бизнеса и 

НПО при изготвяне , кандидатстване и реализация на проекти. 

През 2015 г. Областен управител на област Велико Търново изрази 

подкрепа за кандидатстването и реализацията на проект „Мисия Младежки 

работник” на сдружение „Младежи за развитие на Лясковец” пред 

Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта 

2011-2015 г., Подпрограма 4. Реализацията на проекта реално ще 

допринесе за подобряване на младежката работа и качеството на услугите, 

предоставяни на младите хора в област Велико Търново. Основните цели 

на проекта кореспондират с Приоритетна област 1: Инвестиции за растеж и 

заетост, мярка 1.5: „Борба с безработицата и подобряване пазара на труда“, 

на Областната стратегия за развитие на Област Велико Търново за периода 

2014-2020 г. Мярка 1.5 предвижда навлизане на младите хора на пазара на 

труда чрез обучение на работното място, практики и други форми на 

трудов опит. 
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8. Създаване на механизми за ефективно взаимодействие между 

всички заинтересовани страни в процеса на усвояване на средства от 

ЕФ. 

8.1. Подкрепа на информационни кампании по отворени схеми за 

кандиданстване по ОП. 

На заседание на Областния съвет за развитие на област Велико 

Търново на 18.12.2015 г., беше изнесена информация относно 

възможностите за кандидатстване по европейски финансови механизми от 

Областен информационен център – Велико Търново. Членовете на съвета, 

сред които кметове на общини, председатели на общински съвети, 

представители на работодателски организации и синдикални организации, 

получиха актуална информация за възможностите и отворените схеми под 

мотото „Една посока много възможности“. 

 

8.2. Поддържане на актуална база данни за реализирани проекти и 

такива в процес на изпълнение на територията на областта. 

Регулярно се проследяват действащите договори за безвъзмездна 

финансова помощ на територията на област Велико Търново. Това се 

извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от Европейския съюз в България /ИСУН/. В ИСУН е налична 

достъпна и актуална информация относно вече реализирани и в процес на 

реализация проекти. И през 2015 г. чрез получаваните информационни 

бюлетини  от техническата дирекция към Северен централен район за 

планиране и Областен информационен център се анализираше процеса на 

възможностите за кандидатстване по отворените финансови схеми на 

Европейския сююз.  

 

8.3. Наблюдение изпълнението на планови и стратегически документи. 

Във връзка с изготвяне на доклад за дейността на Националния съвет 

за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в началото на 

2015 г. бе изготвен отчет на областно ниво относно: 

- 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.; 

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

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

Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 

въпроси, 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 
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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.  

 

IV. Гарантиране на националната и енергийната независимост на 

страната. 
 

9. Оказване на подкрепа при реализирането на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради (НПЕЕМЖС). 

9.1. Събиране, обобщаване и предоставяне на информация на 

управляващия орган. 

С Постановление № 18 на Министерски съвет от 2 февруари 2015 г. 

(обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г.; попр., бр. 18 от 2015 г.) е приета Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, 

както и условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по програмата и органите, отговорни за реализацията й. 

С Методическите указания на НПЕЕМЖС (Приложение №2 към 

ПМС № 18/2015 г.) са определени функциите на участниците в процеса по 

обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително тези на 

областните управители. В качеството си на представител на държавата, 

областен управител: 

- подписва договор за целево финансиране с общината и Българска 

банка за развитие (ББР) след проверка за наличие на предпоставките за 

одобряване на сградата. 

- наблюдава процеса по обновяването на жилищните сгради на 

своята територия в изпълнение на договора за целево финансиране, 

включително участва в приемателните комисии за обектите, и подписва 

всички протоколи по време на строителството. 

В Областна администрация Велико Търново е създадена 

необходимата организация в изпълнение на така възложената роля по 

НПЕЕМЖС. Като начало е създаден списък с лица за контакт в МРРБ, 

ББР, и във всички общини от областта, които участват в Програмата, като 

по този начин се улеснява значително процеса по обмен на документация 

на сградите, които кандидатстват за финансиране. Като следваща стъпка, 

със заповед на областен управител е назначена комисия с председател 

заместник областен управител и членове - експерти от администрацията, 

която да извършва проверка на предоставената от общините документация 
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на кандидатстващите сдружения на собствениците, за наличие на 

предпоставките за одобряване на сградата преди подписване на договора 

за целево финансиране.  

С Постановление № 114 на Министерски Съвет от 08.05.2015 г. 

(обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) за изменение и 

допълнение на ПМС № 18 от 2015 г. са въведени допустими изключения от 

общите изисквания за одобряване на сгради по Програмата. 

През 2015 г. комисията в Областна администрация Велико Търново е 

разгледала своевременно документите на 42 (четиридесет и две) сгради, 

кандидатстващи по Програмата, изпратени от съответната община, като е 

извършена необходимата проверка преди подписване на договора за 

целево финансиране. Като представител на държавата, областен управител 

и подписал 41 (четиридесет и един) тристранни договора за безвъзмездна 

финансова помощ, а един договор се очаква да бъде изпратен за подпис от 

ББР в началото на 2016 г. В края на 2015 г. са постъпили документите на 

още две сгради, които предстои да бъдат разгледани в началото на 2016 г. 

Данните за сградите по общини за 2015 г. са обобщени в таблица. 

Община 

Договори, сключени 

между общината и 

сдружението на 

собствениците 

бр. 

Сгради, проверени 

от комисията, 

назначена от 

областен управител 

бр. 

Договори за целево 

финансиране, 

подписани от 

областен управител 

бр. 

Велико Търново 15 13 13 

Горна Оряховица 13 13 13 

Елена 4 4 4 

Златарица Няма допустими сгради 

Лясковец 0 0 0 

Павликени 1 1 0 

Полски Тръмбеш 1 1 1 

Свищов 7 7 7 

Стражица 3 3 3 

Сухиндол 0 0 0 

Общо: 44 42 41 

Прието е Постановление № 282 на Министерски съвет от 19 

октомври 2015 г. за изменение и допълнение на ПМС № 18/2015 г. (Обн. 

ДВ, бр.82 от 23 октомври 2015 г.) в сила от 23.10.2015 г. 

С изменението се предвижда възможността да се публикуват на 

интернет страницата на МРРБ референтни стойности за отделните 

дейности по сградите, като тези стойности ще могат да се актуализират на 

всеки три месеца при необходимост. Всяка община следва задължително 

да се съобразява с публикуваните референтни стойности за отделните 

дейности. Предвижда се областните управители да осъществяват контрол 

по спазване на референтните стойности за допустимите дейности в два 

етапа - първо при възлагане на обществени поръчки и, второ, при 

сключване на договор с изпълнител. Редът за упражняване на този контрол 
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е съгласно утвърдените със Заповед № РД-02-14-1209/26.10.2015 г. на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството „Правила за 

осъществяване на мониторинг на референтните стойности за 

допустимите дейности при изпълнение на националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“. Тези 

правила са неразделна част от Методическите указания по НПЕЕМЖС. 

В изпълнение на новите контролни функции, в Областната 

администрация Велико Търново, със заповед на областен управител са 

определени двама експрети, които да извършват проверката по реда, 

определен с правилата. За 2015 г. е осъществен контрол по спазването на 

референтните стойности на един договор с изпълнител и на една 

обществена поръчка. 

След стартиране изпълнението на Програмата регулярно се събират 

от общините, които участват в Програмата, обобщават се и се предоставят 

в МРРБ справки и данни по отчитане на напредъка. 

 

V. Повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на 

по-добри условия на живот за хората 

10. Засилване на ефективността на действащите съвети и комисии при 

провеждане на политиките на регионално ниво. 

10.1. Създаване на благоприятна жизнена среда и подобряване 

качеството на живот в региона. 

През отчетния период бяха проведени две заседания на Областен 

съвет за развитие на област Велико Търново. 

На основание чл. 72 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионално развитие, поради непроведено заради липса на кворум 

заседание на Областния съвет за развитие, насрочено за 12.05.2015 г. и  по 

предложение на Председателя на Областен съвет за развитие на област 

Велико Търново се проведе заседание за неприсъствено приемане на 

решение на Областен съвет за развитие на област Велико Търново по точка 

първа от дневния ред, а именно: 

„Обсъждане и одобряване на направените от общините Велико 

Търново, Горна Оряховица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, 

Стражица и Сухиндол предложения за инвестиционни проекти във връзка с 

разработването на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на 

развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), 

Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити 

райони“. 

На членовете на съвета бе предложено за становище в срок до 

15.05.2015 г. следното проекторешение по т.1 от дневния ред: 

„Областен съвет за развитие на област Велико Търново одобрява 

всички подадени от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, 

Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол, 

предложения за инвестиционни проекти във връзка с разработването на 
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целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на 

Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, 

Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони. 

Мотивът за одобряването е, че всички те ще спомогнат за 

преодоляване на актуалните проблеми на общините. 

На основание чл. 69, ал.1, т.1, във връзка с чл. 44, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), бе 

проведено второ заседание на Областния съвет за развитие на област 

Велико Търново на 18.12.2015 г., при следния дневен ред: 

1. Актуализиране поименния състав на Областния съвет за развитие 

на област Велико Търново, съгласно чл.62, ал. 3 от ППЗРР; 

2. Определяне на представители на общините в Регионалния съвет 

за развитие на Северен централен район, съгласно чл. 44, ал. 1, т.4 

от ППЗРР; 

3. „Една посока много възможности“ - представяне на информация 

от Областен информационен център - Велико Търново относно 

възможностите за финансиране по Оперативните програми                        

2014 - 2020 г.  

4. Разни. 

На проведеното заседание бе актуализиран поименния състав на съвета 

и бяха избрани представители на общините в Регионалния съвет за развитие 

на Северен централен район, а именно: 

- Инж. Даниел Панов, кмет на община Велико Търново; 

- Генчо Генчев, кмет на община Свищово; 

- Инж. Пламен Чернев, кмет на община Сухиндол. 

 

Областната комисия по образование, наука, младежки дейности и 

спорт проведе едно заседание на 14.09.2015 г., на което бяха дискутирани 

проблеми и перспективи в развитието на образованието в област Велико 

Търново, както и въпроси, касаещи провеждането на нормален учебен 

процес през учебната 2015/16 година. 

 

На основание чл. 128, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност и необходимостта от организиране на борбата срещу епизоотични 

ситуации на територията на област Велико Търново и Заповед РД 01-05-

51/07.10.2013 г. на Областния управител на област Велико Търново, 

Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации проведе заседание 

на 10.03.2015 г. На него бяха взети следните решения: 

- Приемане предоставената информация относно регистрирани 

случаи на туларемия в страната и набелязване на мерки за 

ограничаване опасността от разпространение на  заболяването; 

- Приемане предоставената информация относно 

разпространението на болестта „син език“ по преживните 

животни и необходимостта от спешни мерки за провеждане на 

ваксинация; 
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- Кметовете на общини на територията на област Велико Търново в 

срок до 13.03.2015 г. да свикат заседание на общинските комисии 

за борба с епизоотичните ситуации, на които да бъде обсъдена  

информацията за регистрирани случаи на туларемия; 

- Да бъде изпратен до Областен управител на област Велико 

Търново протокол от проведените заседания на общинските 

комисии за сведение на Областната комисия за борба с 

епизоотичните ситуации, както и информация за резултата от 

реализираните мерки; 

 

Постоянната комисия по заетост на област Велико Търново проведе 

две заседания. 

На основание чл. 9 от Закона за насърчаване на  заетостта, чл. 9 от 

Правилника  за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта и във 

връзка с изискванията на чл. 49, ал. 7 от Правилника за приложение на 

Закона за народната просвета и чл. 25 от Закона за професионално 

образование и обучение се проведе заседание на Постоянната комисия по 

заетост на 27.01.2015 г. Комисията взе следните решения: 

- Прие без изменения и съгласува направеното от Регионален 

инспекторат по образование Велико Търново предложение за 

Държавен план-прием за учебната 2015/2016 година в държавните 

и общински професионалните и профилирани гимназии и 

средните общообразователни училища с професионални 

паралелки; 

- Утвърди следните професии  като защитени от държавата на 

местно ниво: 

 5220108 Електрообзавеждане на железопътна техника (ПГ 

ЖПТ "Н. Й. Вапцаров" - Г. Оряховица); 

 5230704 Осигурителни и комуникационни системи в 

железопътната инфраструктура ( ПГ ЖПТ "Н. Й. Вапцаров" 

- Г. Оряховица); 

 8400801 Търговска експлоатация на железопътния 

транспорт (ПГ ЖПТ "Н. Й. Вапцаров" - Г. Оряховица); 

 2130301 Полиграфия (ПГАТ "Ц. Церковски", Павликени); 

 6210308 Растителна защита (ПГАТ "Ц. Церковски", 

Павликени); 

 5220409 Топлотехника-топлинна, климатична, 

вентилационна и хладилна (ПГ ЛПС, Свищов); 

 5820405 Изолации в строителството (ПГ ЛПС, Свищов); 

 5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна 

техника (ПТГ "Васил Левски", Горна Оряховица ) ; 

 5220409 Топлотехника-топлинна, климатична, 

вентилационна и хладилна (ПТГ "Васил Левски", Горна 

Оряховица ); 
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 5211001 Стругарство (ПТГ "Васил Левски", Горна 

Оряховица ). 

 

На основание Заповед РД 06-06-01/15.01.2015 г.  на Областния 

управител  на област Велико Търново се проведе на 08.06.2015 г.  второто 

заседание на Постоянната комисия по заетост. Комисията реши: 

- Съгласува направената заявка на Областно пътно управление – 

Велико Търново за разкриване на 5 работни места по проект 

„Подкрепа за заетост“, които ще бъдат към  Районни пътни 

служби Велико Търново, Г. Оряховица, Елена, Свищов и 

Павликени; 

- Съгласува предложените заявки на общините от област Велико 

Търново за разкриване на 95 работни места по проект „Подкрепа 

за заетост“, както следва: 

 Община Велико Търново – 9 лица; 

 Община Горна Оряховица – 9 лица; 

 Община Елена – 9 лица; 

 Община Лясковец – 10 лица; 

 Община Златарица – 10 лица; 

 Община Павликени – 9 лица; 

 Община Полски Тръмбеш – 10 лица; 

 Община Свищов – 9 лица; 

 Община Стражица – 10 лица; 

 Община Сухиндол – 10 лица. 

 

На 04.08.2015 г. и на 24.11.2015 г. в зала 314 на Областна 

администрация Велико Търново, се проведоха работни срещи на тема 

„Повишаване контрола при добива и извозването на дървесина на 

територията на област Велико Търново“, на които бяха обсъдени мерки за 

изготвяне на план за съвместни действия за повишаване контрола при 

добив и извозване на дървесина в област Велико Търново. 

През 2015 година Областен управител на област Велико Търново 

участва в заседания на Съвместен комитет за наблюдение на Програмата за 

трансгранично сътрудничество INTERREG V – A Румъния – България, 

както и в заседания на Направляващия комитет на Програмата за 

трансгранично сътрудничество INTERREG V – A Румъния – България. 

Също така представители на Областна администрация Велико 

Търново са включени в състава на Експертния екологичен съвет към 

Регионалната инспекция по околната среда и водите. 

 

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, информационните 
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технологии и съобщенията, на основание чл. 18 от Закона за 

автомобилните превози, през 2015 г. беше проведено едно заседание на 

Областната комисия за обсъждане на промени в Областната транспортна 

схема на 27.08.2015 г. при следния дневен ред: 

1. Разглеждане предложение от кмета на община Свищов за 

утвърждаване на промяна в маршрутното разписание на 

автобусна линия Свищов – Бяла с час на тръгване от АГ 

Свищов 07:35 ч. и 12:30 ч. от АГ Бяла; 

2. Разглеждане предложение от кмета на община Свищов за 

утвърждаване на промяна в маршрутното разписание на 

автобусна линия Свищов -  Стежерово – Свищов (обиколна) с 

час на тръгване от АГ Свищов 11:00 ч.; 

3. Разглеждане предложение от кмета на община Свищов за 

утвърждаване на промяна в маршрутното разписание на 

автобусна линия София - Свищов с час на тръгване от АГ 

Свищов 04:30 ч. и 15:00 ч. от ЦАГ София; 

Решенията бяха изпратени в ИА „Автомобилна администрация“ за 

утвърждаване и същите бяха утвърдени. 

 

През 2015 г. по заявление от възложители са изпълнени следните 

административни процедури и услуги, съгласно павомощията на областен 

управител по Закона за устройство на територията: 

- издаване на един брой разрашение за изработване на проект за 

Подробни устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП-ПП) и схеми 

за елементите на довеждащата и отвеждаща техническа инфраструктура с 

обхват две общини от област Велико Търново; 

- издаване на един брой разрешение за строеж за обект на 

техническата инфраструктура - електронна съобщителна мрежа за 

осъществяване на междуселищна оптична връзка, с обхват две общини от 

област Велико Търново; 

- издаване на един брой заповед за учредяване на право да се 

прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през държавни поземлени имоти във връзка с 

инвестиционно намерение за водовземане с цел осигуряване на независимо 

водообезпечаване на поземлени имоти – земеделски земи. 

Поради установено несъответствие в землищната граница между 

гр. Полски Тръмбеш и с. Климентово, община П.Тръмбеш по кадастрална 

карта, карта на възстановената собственост и материализирана на място 

граница на собствения имот, по искане на възложител, през 2015 г. със 

заповед на областен управител е назначена междуведомствена комисия по 

чл. 43, ал. 1, т. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър със задача да 

установи землищната граница между гр. Полски Тръмбеш и 

с. Климентово, община Полски Тръмбеш.  
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Комисията проведе три заседания и установи землищната граница по 

изготвените и предоставени от възложителя, от Община Полски Тръмбеш 

и от Областна дирекция „Земеделие“, и приети от комисията материали, с 

което работата й приключи. 

Оригиналите на утвърдените от областен управител на област 

Велико Търново материали са предадени на началника на Службата по 

геодезия, картографи и кадастър – В. Търново за съхраняване в досието на 

землищната граница и за отразяване в КК и КР на землището на гр. Полски 

Тръмбеш. Копия от материалите са предадени на Областна дирекция 

„Земеделие” – Велико Търново за отразяване в КВС на землището на 

с. Климентово, община Полски Тръмбеш.  

В изпълнение на правомощията на областен управител по Закона за 

енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ) всяка година, в законововустановения срок, се изпраща 

обобщена информация от общините в област Велико Търново до 

Агенцията по устойчиво енергийно развитие (АУЕР). 

През месец май 2015 г. влезе в сила изцяло нов Закон за енергийната 

ефективност във връзка с транспонирането на разпоредбите на Директива 

2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. По този повод е водена 

кореспонденция с (АУЕР) относно определяне на представител на 

Агенцията в Постоянната комисия по енергийна ефективност към 

Областен съвет за развитие на област Велико Търново, и относно 

предложение за включване на теми в дневния ред на следващото заседание 

на комисията. 

През м. декември 2015 г. експерт от Областна администрация Велико 

Търново взе участие в обучение по проект „Повишаване на 

административния капацитет на държавни и общински власти за успешно 

прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по 

грантова схема на Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г. 

Целта на обучението е повишаване на административния капацитет на 

държавните и общински органи и институции за планиране и изпълнение 

на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ и ВЕИ). 

През 2015 г. експерт от Областна администрация Велико Търново е 

участвал редовно като представител на областен управител в заседанията 

на междуведомствени комисии, назначени по реда на Закона за опазване на 

земеделските земи (ЗОЗЗ), Правилника за прилагане на закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Закона за 

кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). 

 

10.2. Координация при изготвяне на планове за реализация на 

национални стратегически документи на регионално ниво, както и 

при осъществяване на мониторинг. 
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През текущата година стартира процесът по изготвянето на 

Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново 2016 

– 2020, като беше изготвен анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите от социални услуги в областта, беше изведена визията за 

развитие на социалните услуги в областта, бяха определени приоритетните 

направления, техните специфични цели и бяха набелязани мерки за 

постигането им. 

Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за младежта 

2010 – 2020 бе изготвен Областен план за младежта за 2015 г. на базата на 

информация, предоставена от общините на територията на област Велико 

Търново. Основната цел на Областния план за младежта е насочена към 

създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за успешна 

професионална реализация и подобряване качеството на живот на младите 

хора в област Велико Търново. 

 

 VI. Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на 

социална политика, която подпомага уязвимите групи и безработните. 

 

11. Утвърждаване и развитие на културата като национален 

приоритет и провеждане на балансирана регионална културна 

политика. 

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

областта. 

През разглеждания период беше изискана информация от общините 

за значими културни събития на тяхна територия. Тази информация беше 

анализирана и обобщена и въз основа на нея е изготвен културен календар 

за 2015 г., включващ всички културни мероприятия на територията на 

област Велико Търново. Той е  изпратен на Министерство на културата и е 

публикуван на официалния интернет сайт на Областен управител Велико 

Търново.  

 

11.2. Оказване на съдействие и координация при провеждане на 

културни инициативи. 

През 2015 година продължи традицията в областта на културата 

Областен управител Велико Търново да оказва съдействие и да 

координира провеждането на културни инициативи. Активно бяха 

подпомогнати следните мероприятия: 

- Областен конкурс за рисунка „Цоньо Калчев“, с. Джулюница; 

- ХІІІ-ти фестивал на камерния танц и танцово шоу – Хасково 2015, 

проведен в периода 1 – 3 май 2015 г.; 

- Представяне на книгата „Слуховидецът на века” като част от 

Програмата „110 години Елиас Канети“, 27 май 2015 г. в Гербова 

зала на Областна администрация – Велико Търново; 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2015 г. 

 

 35 

- Национален събор на българското народно творчество – 

Копривщица, проведен в периода 7 – 9 август 2015 г.;  

- Национално честване на Шипченските боеве в периода 21 – 

26.08.2015 г.; 

- ХІХ Международен младежки музикален конкурс „Надежди, 

таланти, майстори“, проведен в периода 7 – 11.09.2015 г., гр. 

Добрич. 

Също така продължи положителната практика за подкрепа на 

процедури по награждаване на заслужили личности, допринесли за 

развитието на областта и Северен централен район. Областен управител 

Велико Търново даде своята подкрепа относно предложението на 

Академическия съвет на Русенския университет за удостояване на чл. кор. 

проф. дтн Христо Белоев с орден „Св. св. Кирил и Методий”, първа степен. 

Съзидателна е ролята на проф. Балоев за развитието на Северен централен 

район. Активно е неговото участие в Регионалния съвет за развитие на 

Северен централен район, в развитието на уникални форми на 

трансгранично сътрудничество и в развитието на висшето образование и 

научните изследвания в региона. 

 

12. По добри условия за образование и обучение, съответстващи на 

потребностите на региона и изискванията на пазара на труда. 

12.1. Съдействие при организиране на форуми, научни конференции, 

работни срещи между образователни институции, бизнес, НПО сектор 

и администрация. 

На проведеното заседание на Постоянната комисия по заетост на 

област Велико Търново, състояло се на 27.01.2015 г. беше обсъдено 

съответствието между изискванията на пазара на труда в областта и 

придобитите знания и умения от завършващите образованието си на 

територията на областта ученици. 

 

13. Формиране на национално самочувствие и патриотичен дух сред 

децата и младежите. 

13.1. Съдействие за организиране и включване в конкурси в областта 

на историята, литературата и гражданското образование. 

През 2015 г. Областен управител на област Велико Търново се 

включи в организирането на няколко мероприятия с акцент върху 

повишаване на националното самочувствие и патриотичния дух. 

Областен управител подпомогна Министерството на културата при 

набиране предложения за награждаване с годишната държавна награда 

„Св. Паисий Хилендарски”. Наградата се връчва с цел  стимулиране на 

български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската 

история и традиции. 

Също така беше оказана подкрепа на Областна администрация 

Габрово при организирането на Националното честване на Шипченските 

боеве през месец август (в периода 21-26.08.2015 г., с кулминация на 
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22.08.2015 г.) под патронажа на Президента на Република България. 

Областен управител Велико Търново също така разпространи сред десетте 

общини информация за инициативите „Осинови паметник“ и „Изкачване 

на стълбите към националния храм-паметник Шипка“, съпътстващи 

националното честване. Това са дейности, свързани с познаване и опазване 

на историческите паметници и събития, не само като елементи на 

материалната култура, но и като предаване на знание от поколение на 

поколение, свързано с националното ни достойнство, духовност и 

традиционни български ценности.  

И през 2015 г. активно се работи по организиране участието на 

съставите от десетте общини в XI Национален събор на българското 

народно творчество, гр. Копривщица. Представителният Национален 

събор на българското народно творчество в Копривщица се утвърди като 

най-мащабния и значим форум за опазване и популяризиране на 

българската традиционна култура.  Участници могат да бъдат групи, 

пресъздаващи народни обичаи, певчески и танцови групи, инструментални 

групи, както и индивидуални участници (певци, свирачи, танцьори, 

разказвачи на народни предания, легенди, гатанки и приказки). 

 

VII. Ясна перспектива за развитието на гражданите и бизнеса. 

 

14. Подобряване защитата, управлението и разпореждането с 

недвижими имоти – държавна собственост. 

 

14.1. Издаване на АДС. Поддържане на регистри за съставените 

актове, както и на хартиен електронен архив. 

 

Областният управител осъществява надзор по придобиване, актуване 

и отписване на недвижимите имоти от актовите книги под общото 

ръководство на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. 

Актове за държавна собственост се съставят за всички недвижими 

имоти, 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 акт за държавна 

собственост 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, през отчетния период 

са съставени 124 броя актове за държавна собственост в 

Информационната система „Регистър имоти”, от които 108 бр. актове за 

частна държавна собственост и 16 бр. актове за публична държавна 

собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от Закона за 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2015 г. 

 

 37 

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 

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 3 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 2015 г. от МВР са 

постъпили 2 бр. копия на актове за публична държавна собственост, и от 

МРРБ също 2 бр. копия на актове, съставени за имоти – изключителна 

държавна собственост. 

 

14.2. Защита на държавната собственост при констатирано 

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

Закона за държавната собственост, през 2015 г. не са не са констатирани и 

в тази връзка не са извършени процедури за принудително изземване на 

държавен имот, който се държи от физически лица без да е налице правно 

основание. 

 

14.3. 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 по реда на чл. 109 от Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост от физически и 

юридически лица, след извършване преценка на представените и събрани 

по преписките документи и проверка за законосъобразност, през отчетния 

период са изготвени 73 заповеди за деактуване на недвижими имоти 

държавна собственост. От тях 15 за имоти, находящи се на територията на 

община Велико Търново, 12 – община Горна Оряховица, 3 – община 

Лясковец, 1 – община Златарица, 5 – община Елена, 13 – община 

Павликени, 9 – община Стражица, 3 – община Полски Тръмбеш и 12 – 

община Свищов. Същите са изпратени на заинтересованите лица с 

придружителни писма, както и на ведомствата, в чието управление са били 

имотите. 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”.  

 

14.4. Проверка на законосъобразността на съставените актове за 

общинска собственост. 

 

За общинските имоти се съставят актове за общинска собственост от 

длъжностно лице, определено от кмета на общината, по образци, 

утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

министъра на правосъдието. Актът се подписва от съставителя, 
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утвърждава се от кмета на общината и се предоставя за вписване по реда 

на Закона за кадастъра и имотния регистър. Съгласно разпоредбата на чл. 

58, ал. 2 от Закона за общинската собственост препис от акта се изпраща в 

7-дневен срок от вписването му на служба по геодезия, картография и 

кадастър, на областния управител и на лицата, на които е предоставен 

имотът. 

През отчетния период, девет общини на територията на област 

Велико Търново са изпратили съставени общо 2 069 броя актове за 

общинска собственост, в т.ч. от община Свищов - 51 броя, Стражица - 

1142 броя, Павликени - 255 броя, Лясковец - 124 броя, Елена - 238 броя, 

Полски Тръмбеш - 38 броя, Сухиндол - 45 броя, Златарица - 60 броя и 

В.Търново - 116 броя АОС.  

Същите са проверени за законосъобразност и са архивирани към 

съответните регистри по общини. Два от съставените от община Златарица 

актове за общинска собстевност са върнати за извършване на проверка и 

предприемане на действия за издаване на актове за поправка, т.к. засяга 

имот – трафопост, заедно с прилежащата земя под него, собственост на 

Енерго Про България. 

 

14.5. 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 2015 г. са 

обработени 163 бр. преписки за предоставяне на заверени копия на 

документи от архив „Държавна собственост“ и 19 бр. преписки по 

заявления на физически и юридически лица за справки по Главните 

регистри на актовете за държавна собственост. 

 

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

собственост. 

През отчетния период постъпиха и бяха разгледани 612 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 по реда на 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 41 бр. заявления за издаване на удостоверения за 

наличието на предявени реституционни претенции. След извършена 
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проверка са издадени удостоверения за липса на реституционни претенции 

за 41 имота. 

 

14.7. Разглеждане на постъпили заявления за разпореждане с имоти 

ДС от Комисията по чл. 74 от ППЗДС и преценка на тяхната 

законосъобразност. 

 

С цел повишаване ефективността при управление и разпореждане с 

недвижими имоти – държавна собственост, е сформирана постоянна 

комисия, която подпомага Областен управител. Комисията разглежда 

постъпилите преписки, дава становище по тяхната законосъобразност и 

целесъобразност и предлага на Областен управител вземането на решения.  

Свиква се от нейния председател, като заседанията се провеждат 

периодично, при възникване на необходимост за разглеждане на въпроси, 

предоставени в нейната компетентност. На заседанията задължително 

присъства Областния управител. Могат да участват и други служители, 

които не са нейни членове, ако на същите са разпределени за разглеждане 

преписки. Докладващия преписка поставя за разискване всички проблемни 

въпроси, ако има такива, и представя устно своето предложение за 

решение. За заседанията на комисията секретарят води протокол, в който 

се съдържа информация за всички докладвани въпроси, направените 

изказвания, взетите решения, с посочване на сроковете и лицата отговорни 

за тяхното изпълнение. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от 

всички присъстващи членове. Ако някой има особено мнение по взето 

решение, същото се заявява след гласуването и се отразява към 

съответната точка в протокола. Изготвения протокол се подписва от 

всички присъстващи членове и се утвърждава от Областния управител. 

Председателят на комисията следи за срочното изпълнение на взетите 

решения, утвърдени от Областен управител. На всяко заседание на 

комисията, председателят докладва утвърдените решения, които не са 

изпълнени. 

През отчетния период са проведени 10 бр. заседания на комисията 

по управление и разпореждане с имоти държавна собственост, на които 

са взети 57 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 2015 год. дейността обхваща 

подготовката, оформянето, воденето и прекратяването на общо 56 броя 

досиета на ползватели – държавни ведомства. През периода са издадени 3 
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бр.заповеди за предоставено право на управление и са сключени 4 бр. 

договори за безвъзмездно ползване, удължен е срока на правоотношенията 

по 10 бр. идентични договора  

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. 

 

14.8. Изготвяне на предложения и оказване съдействие при 

окомплектоване 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 е заявен инвестиционен интерес от физическо 

лице за закупуване на недвижим имот представляващ: дворно място с 

площ от 2900 кв. м., съставляващо ПИ 158 кв.60 по плана на с.Миндя, 

общ.Велико Търново, заедно с построената в него двуетажна масивна 

сграда, със ЗП- 350 кв. м., актуван с АЧДС № 3677/08.04.2011 г. 

За горния имот през 2011 г. е изпратено предложение от Областен 

управител Велико Търново, в изпълнение на изискванията на чл.3, ал.6 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 

Образуваната преписка е разгледана от комисия по разпореждане по 

чл. 74 от ППЗДС и същата е изпратена в АПСК за подновяване на 

процедурата за продажба на имота. 

 

През отчетния период бе довършена процедурата по предложението 

от Областен управител за продажба на имот - частна държавна 

собственост, актуван с АЧДС № 3551/23.06.2010 г., съставляващ имот с 

идентификатор № 10447.512.2 по кадастралната карта на гр. Велико 

Търново с площ от 16533 кв.м., представляващ незастроен терен в гаров 

район В.Търново. С писмо № 92-00-81-337/ 11.03.2015г. на АПСК сме 

уведомени, че цитираният имот обявен с Решение № 3364- П/ 09.03.2015 г. 

на АПСК не е продаден, поради неподадени предложения за участие в 

търга. 

Съгласно изпълнението на §22, ал.3 и ал. 4 от ЗИД на ЗПСК за 

обявяване на списък на имоти- частна държавна собственост с данъчна 

оценка над 10000 лв., за отчетния период е изпратена актуална 

информация за имотите- частна държавна собственост в управление на 

Областен управител Велико Търново с данъчна оценка над 10000 лв и до 

500000 лв., попадащи в приложното поле на чл. 3, ал. 3, т. 3, б. „д“ от 

ЗПСК. 
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Във връзка с обсъждане на законови промени за разрешаване на 

проблемите възникнали при продажбата на имоти - частна държавна 

собственост и за унифициране критериите при продажба на имоти – частна 

държавна собственост по ЗДС, както и по ЗПСК, от Областен управител на 

област с административен център Велико Търново е изразено становище за 

законови промени в ЗДС и ЗПСК. 

 

14.9. Преактуване на недвижими имоти държавна собственост, в 

управление на Областния управител. 

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

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 Закона за 

държавната собственост, 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 предприемаме действия по преактуване на 

имотите – държавна собственост в управление на Областен управител. 

През отчетния период, във връзка със завършена процедура по 

кадастрално заснимане на административната сграда, находяща се пл. 

”Център” № 2, гр. Велико Търново, продължи процеса за съставяне на 

актове за частна държавна собственост, на основание чл. 71, ал. 1 от Закона 

за държавна собственост. По постъпили заявления и комплектовани 

преписки от ведомствата, настанени в сградата, през 2015 г. бяха съставени 

последните 5 бр. актове за частна държавна собственост, за обособените 

самостоятелни обекта в сградата. 

Във връзка с опазването и защитата на държавната собственост на 

територията на областта, и по повод постъпили в Областна администрация 

Велико Търново преписки за издаване на удостоверение за наличие или 

липса на акт за държавна собственост, след извършено обстойно 

обследване, се констатира, че заявителите не доказват по категоричен 

начин собственоста си върху целия имот. За частта от имотите, за които 
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собственика е неустановен, съгласно указания на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството и на основание чл. 6, ал. 1, 

предл. 2-ро от Закона за собствеността, редакция 16.11.1951 г., и чл. 18, ал. 

1 от Закона за държавната собственост, бяха съставени 3 бр. АДС в 

управление на Областен управител за недвижими имоти, попадащи в 

околовръстни полигони, както следва: 

- с. Титевци, общ. Елена - АДС № 4525/30.04.2015 г. за 2154/2574 

ид.ч. от имот с идентификатор № 72446.203.9 целия с площ от 2574 кв.м; 

- с. Велковци, общ. Елена - АДС № 4578/18.08.2015 г. за 986/1986 

ид.ч. от имот с идентификатор № 10522.500.7, целия с площ от 1986 кв.м; 

- с. Войнежа, м. Димановци, общ. Велико Търново - АДС № 

4621/04.12.2015 г. за 630/1130 ид.ч. от имот с идентификатор № 

11898.505.15, целия с площ от 1130 кв.м. 

Също така, по образувани преписки за извършване на 

административната услуга „Издаване на удостоверение за наличие или 

липса на акт за държавна собственост“, необходимо за снабдяване с 

документ за собственост по давностно владение за имот с идентификатор 

№ 43061.501.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 

Лазарци, общ. Елена, с площ от 2512 кв.м, заедно с построените в него 

сгради и за имот с идентификатор № 62360.404.18 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Ребревци, общ. Елена, с площ от 3189 

кв.м, заедно с построените в него сгради, са предприети действия за 

обследване собствеността им и при наличие на правно основание ще бъдат 

съставени актове за частна държавна собственост в управление на 

Областен управител. 

През отчетния период, във връзка със становище от Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, в управление на Областен 

управител Велико Търново е съставен АпДС № 4596/09.09.2015 г., 

отнасящ се за поземлен имот с идентификатор № 65766.702.4079 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свищов, с площ от 

284 кв.м. В имота е построена сграда – публична държавна собственост, 

предоставена за управление с РМС № 297/26.04.2006 г. на Национална 

агенция за приходите – за нуждите на ТД на НАП Велико Търново. 

 

14.10. Поддържане на актуални наемни досиета и справка за 

предоставените под наем имоти. 

На основание приети решения на Комисията по управление и 

разпореждане с държавни имоти през 2015 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 2 бр. нови наемни договора с политически 

партии и 1 договор за наем на жилищен имот, удължен е срока по 5 бр. 

наемни договора, а 2 бр.наемни правоотношения са прекратени.През 2015 

год. са проведени 2 бр.тръжни процедури за отдаване под наем на части от 
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административната сграда на пл.“Център“ № 2 гр.В.Търново, в резултат на 

което са сключени 4 бр. наемни договора.     

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.    

 

14.11. Извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти, 

попадащи в правомощията на Областния управител. 

През отчетния период, 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 имоти – 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: 

1. Недвижим имот, в управление на Изпълнителна агенция „Електронни 

съобщителни мрежи и информационни системи” при Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, находящ се в с. 

Козаревец, общ. Лясковец, представляващ Обект „Велико Търново 4”, 

съставляващ имот с кадастрален номер 510, за който е отреден УПИ І 

в кв. 100 по плана на селото с площ от 49 500 кв.м, заедно с 

построените в него сгради: триетажна административно-техническа 

сграда със застроена площ 1090 кв.м; едноетажна сграда със застроена 

площ 64 кв.м; едноетажна сграда със застроена площ 12 кв.м; сграда КПП 

със застроена площ 7 кв.м; сграда – склад със застроена площ 80 кв.м, 

актуван с АДС № 1/27.12.2011 г., предоставен безвъзмездно в 

собственост на община Лясковец. 

2. Недвижим имот, в управление на Министерство на земеделието и 

храните, находящ се в гр. Свищов, общ. Свищов, представляващ ПИ с 
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идентификатор 65766.611.42 с площ от 1240.00 кв.м, местност 

„Воеводска чешма“, с начин на трайно ползване: „За друг вид имот 

със специално предназначение и ползване“, с трайно предназначение на 

територията „Нарушена“, по кадастралната карта и кадастралните регистри 

на гр. Свищов, актуван с АДС № 4178/19.10.2012 г., предоставен 

безвъзмездно в собственост на община Свищов. 

3. Недвижим имот, в управление на Министерството на земеделието и 

храните, находящ се в с. Камен, общ. Стражица, представляващ УПИ ІІ, 

кв. 95 по плана на селото с площ от 56 170 кв.м, заедно с изградените в 

него масивна триетажна учебна сграда със ЗП 2855 кв.м и едноетажна 

масивна сграда /физкултурен салон/ със ЗП 320 кв.м, актуван с АДС № 

814/07.02.2001 г., предоставен безвъзмездно в собственост на община 

Стражица. 

4. Недвижим имот, в управление на Министерство на отбраната, находящ 

се в гр. Свищов, общ. Свищов, представляващ ПИ с идентификатор 

65766.704.212 с площ от 7649 кв.м, с начин на трайно ползване: „За 

второстепенна улица“, с трайно предназначение на територията 

„Урбанизирана“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Свищов, актуван с АДС № 3760/02.11.2011 г., предоставен безвъзмездно 

в собственост на община Свищов. 

5. Недвижим имот, в управление на Областен управител Велико Търново, 

находящ се в гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, 

представляващ ПИ с идентификатор 10447.502.287 с площ от 18 189.00 

кв.м, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване“, с трайно 

предназначение на територията „Урбанизирана“, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Велико Търново актуван с АДС № 

3671/18.03.2011 г., предоставен безвъзмездно в собственост на община 

Велико Търново. 

6. Недвижим имот, в управление на Министерството на земеделието и 

храните, находящ се в с. Камен, общ. Стражица, представляващ УПИ 

ІІІ от кв. 95 по плана на селото с площ от 39 830 кв.м, в който са 

построени сграда - краварник със застроена площ 463 кв.м, сграда - 

масивен метален навес – учебни кабинети със застроена площ 415 

кв.м, сграда - масивен метален навес - учебни работилници със 

застроена площ 495 кв.м и сграда - масивен метален навес - 

селскостопански машини и фуражи със застроена площ 487 кв.м, 

актуван с АДС № 4492/19.12.2014 г., предоставен безвъзмездно в 

собственост на община Стражица. 

7. Недвижим имот, в управление на Министерството на земеделието и 

храните, находящ се в с. Камен, общ. Стражица, представляващ два 

броя апартаменти, построени в комбинирана сграда в УПИ ІV, кв. 51 по 

плана на селото, а именно: 

- Апартамент № 2, със застроена площ 61.96 кв.м, заедно с изба № 2 

от 7.80 кв.м, актуван с АДС № 4513/11.02.2015 г. 
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- Апартамент № 3, със застроена площ 40.86 кв.м, заедно с изба № 3 

от 7.20 кв.м, актуван с АДС № 4512/09.02.2015 г. 

предоставени безвъзмездно в собственост на община Стражица. 

8. Недвижим имот, в управление на Министерство на образованието и 

науката - Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов”, гр. 

Велико Търново, находящ се в гр. Дебелец, общ. Велико Търново, 

представляващ урегулиращ поземлен имот І в кв. 70 по плана на гр. 

Дебелец, с площ от 8 895 кв.м, заедно с построените в него масивна 

училищна сграда със застроена площ 672 кв.м, триетажна масивна 

сграда /физкултурен салон/ със застроена площ 747,40 кв.м и 

полумасивна административна сграда със застроена площ 66,80 кв.м, 

актуван с АДС № 646/04.11.1997 г., предоставен безвъзмездно в 

собственост на община Велико Търново. 

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 УПИ IV-за движение и транспорт от кв. 175 по 

плана на гр. Павликени. 

През годината са извършени 1 бр. продажба на ведомствен 

апартамент, находящи се в гр. Горна Оряховица, на служител на 

Държавно предприятие „Национална компания железопътна 

инфраструктура”. Във основа на договора за продажба имота е отписан 

служебно и на съответното ведомство е изпратена необходимата 

информация за счетоводно отразяване. 

 

14.12. Изплащане на обезщетения на собственици на отчуждени имоти 

частна собственост за държавни нужди. 

За реализиране задълженията на Областен управител за изплащане 

на обезщетения, съгласно чл. 39а от ЗДС на засегнатите собственици с 

неустановени адреси, подлежащи на обезщетения са разгледани постъпили 

заявления за следните обекти:  

- за строителството на обект: Реконструкция и рехабилитация на път 

III – 407 ”Стражица – Полски Тръмбеш – Свищов”, отчужден с Решение на 

Министерски съвет № 363/10.06.2008 г., през 2015 г. e проведено 1 

заседание на работна група, определена със Заповед № РД 01-05-17/ 

20.03.2015 г. на Областен управител Велико Търново и са изискани 

допълнителни документи от заявителя, във връзка с пълното 

комплектоване на преписката по изплащане на определеното обезщетение 

по Решението на Министерски съвет. 

- за изграждане на Обект: Път ІІ-55 Велико Търново – Гурково в 

участъка от към 11+ 700 км. до към 31+561 км., отчужден с Решение на 

Министерски съвет № 285/ 23.04.2009 г. са проведени три заседания на 
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комисия, определена със Заповеди РД 04-52/20.07.2010 г. и №РД-01-120/ 

26.11.2014 г. на Областен управител Велико Търново и са изплатени 

обезщетения на двама собственика на отчуждени земи попадащи в 

обхвата на пътя. Третата преписка не е комплектована със скица на имота 

и удостоверение за липса на ипотека върху имота съгласно одобрената от 

Областен управител бланка на заявление и списък на документи за 

изплащане на обезщетение, поради което е проведена работна среща в 

Областна дирекция „Земеделие“ Велико Търново. За възникналия 

проблема и е сигнализирана и Агенция пътна инфраструктура. 

- за изграждане на Обект: Път ІІ-55 Велико Търново – Гурково в 

участъка от към 11+ 700 км. до към 31+561 км. отчужден с Решение на 

Министерски съвет № 814/ 21.12.2013 г. са проведени  тринадесет 

заседания на комисия, определена със заповед РД 01-05-16/17.03.2015 г. 

на Областен управител Велико Търново и на заявителите са изплатени 

определениете обезщетения. 
 

 

 

Февруари 2016 г. 


