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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Изминалата 2016 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 2016 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.  

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 2016 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 новия 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 2016 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.  

Във всички тези процеси и при развиване на секторните политики 

на регионално ниво, Областна администрация беше активна страна. 

Регионалните секторни политики бяха дискутирани и развивани в 

областните съвети и комисии, а представители на ръководството и 

експерти на институцията участваха в различни междуведомствени 

формати и инициативи. Диалогаът между регионалните структури и 

кметовете на десетте общини, беше коректен и пълноценен. Много добра 

координация има между работодателите, синдикатите, 

териториалните структури на министерствата, както и с различните 

граждански и обществени организации. Областна администрация бе 

търсен и желан партньор и получи още повече доверие от обществото.  

Като основни принципи на управление, които прилагаме са 

прозрачност, откритост, диалогичност, системност, демократичност и т.н., 
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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 занапред Областна администрация Велико Търново ще е отворена 

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

проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели на институцията 

във връзка с подобряване живота на гражданите. 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОЦОВ /П/ 

Областен управител  

на област Велико Търново 
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Стратегическите цели за 2016 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. Гарантиране на националната и енергийната 

независимост на страната. 

 

IV. Ефективно и прозрачно усвояване на европейските 

средства. 

 

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 гражданското 

общество и бизнеса. 
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І. Укрепване на държавността и стабилизиране на институционалната 

среда. Реформи в полза на обществото. 

 

1.Осигуряване дейността на областен управител и на специализирана 

администрация, дейности по административното обслужване на 

граждани и юридическите лица. 

 

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

на КАО и подготовка за реализиране на е-услуги чрез уеб приложение 

Комплексно административно обслужване е това обслужване, при 

което административната услуга се извършва от структурите на  Областна 

администрация - Велико Търново, без да е необходимо заявителят да 

предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице 

данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга 

първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се 

поддържат в електронна форма или на хартиен носител. 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 други във връзка с прилагане на комплексното 

административно обслужване при предоставяне на административни 

услуги. Въпреки това администрацията е определила административните 

услуги, при които не е необходимо заявителите да предоставят документи, 

т.к. същите са създаванаи или поддържани в администрацията. Такива 

административни услуги са: издаване на заверени копия от договори, 

заповеди и други документи /в това число и копие от акт за държавна 

собственост от интерес на физическите и юридическите лица от архив 

„Държавна собственост”, издаване на удостоверение за осигурителен 

доход и издаване на удостоверение за осигурителен стаж. В процеса на 

подготовка за реализиране на електронни услуги чрез уеб-базирано 

приложение, админстрацията продължи дейностите по описание на 

работни процеси и услуги. През отчетния период бяха изготвени и 

утвърдени описания на работните процеси в текущо състояние на 19 

услуги и 25 процедури за групите услуги и процедури: осигурителен стаж 

и осигурителен доход,  достъп до информация, справки, удостоверения и 

преписи по имоти държавна собственост, актуване и отписване на имоти 

държавна собственост,  разпореждане и управление с имоти държавна 

собственост, регионално развитие, координация и административен 

контрол,  обезщетяване на репресирани и подпомагане и финансова 

компенсация на пострадали от престъпления. 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. Разработени бяха 

технологични карти за 36 броя административни услуги съгласно 
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Регистъра на услугите и за 33 броя процедури, предоставяни от 

администрацията.  
 

1.2. Оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване 

на правомощията на Областен управител  и осигуряване на ефективна 

защита на интересите на държавата при заведени съдебни спорове. 

Постигане на по-добра информираност за осъщественото процесуално 

представителство. 

През 2016 г. беше осъществено процесуално представителство по 

девет граждански дела, по едно дело с наказателно - административен 

характер и по едно административно дело. 

 Предмет на шест от гражданските дела бяха заведени срещу 

държавата отрицателни установителни искове за собственост за части от 

имоти, намиращи се в границите на околовръстните  полигони, където  

Областен управител се явява като пълномощник на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Три от тези дела 

приключиха с негативно решение по отношение на държавата, като по 

едно не е допуснато касационно обжалване, а по две от делата решенията 

не подлежаха на касация, поради ниската данъчна оценка на имотите.За 

три от делата се очаква произнасяне по допустимост на касационното 

обжалване.  

Висящо е производството по едно от делата, по което Областен 

управител представлява МРРБ, в качеството му на подпомагаща страна в 

производството по заведен от Държавна агенция „ Държавен резерв и 

военновременни запаси“ отрицателен иск за собственост по отношение на 

имот публична държавна собственост, част от който е реституиран на 

частни лица по реда на ЗВСОНИ. 

 Областен управител осъществи процесуално представителство на 

МРРБ и по дело за отмяна на влязлото в сила решение, с което бяха 

отхвърлени като неоснователни предявените от Великотърновската 

митрополия на Българската православна църква искове за признаване по 

реда на чл.108 ЗС правото на собственост и предаване на владението върху 

пет църковни храма в с. Арбанаси, национални паметници на културата, 

като решението на ВКС остави иска без уважение, като неоснователен. 

По едно от делата, с предмет недължимост от страна на ищеца на 

заплатени вместо него от държавата задължения за издръжка, поради 

изтекла погасителна давност, Областен управител се явява като 

пълномощник на Министъра на Финансите. Делото на първа инстанция е 

спечелено от държавата, като се очаква решението на въззивната 

инстанция.   

Спечелено е от Областен управител и делото с административно 

наказателен характер, с което беше потвърдено издаденото  наказателно 

постановление, с което се констатираше извършено нарушение на 

изборния кодекс от страна на г-н Лютви Местан. 
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Спечелено от Областен управител е и административното дело, 

образувано по жалба на служител, чието служебно правоотношение е 

прекратено в рамките на установения от Закона за държавния служител 

изпитателен срок. 

С цел оказване на правна помощ за законосъобразното 

осъществяване на правомощията през 2016 год. са изготвени и 

публикувани на интернет страницата 42 доклада, съдържащи информация 

за измененията в публикуваните в официален раздел на Държавен вестник 

нормативни и поднормативни актове, касаещи правомощията на Областен 

управител Велико Търново и дейността на Областна администрация.    

С цел постигане на по-добра информираност за осъщественото 

процесуално представителство на интернет страницата на Областен 

управител е публикуван доклад, с информация за осъщественото през 

годината процесуално представителство. 

 

1.3. Поддържане на Системата за управление на качеството ISO 9001-

2008 и Системата за управление сигурността на информацията ISO 

27001-2013. 

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 

2016 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 2016г. 

бе проведен и втория 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.   

91 % от анкетираните оценяват качеството на административно 

обслужване като „отлично“.  Всички анкетирани посочват, че времето за 

обслужване в деловодството е било съобразено с изискванията на 
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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 01 и 02.12.2016 г. «SGS България» ЕООД извърши надзорен одит 

на Системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) на 

администрацията за съответствие с международния стандарт ISO/IEC 

27001:2013. Одитът завърши без констатирани несъответствия, с 

регистрирани 4 наблюдения и възможности за подобрение. 

Администрацията в отчетния период работи по закриване на 

второстепенното несъответствие от Доклад от одит, проведен на 

23.11.2015 г. „В оценката на риска не е оценен достъпа на граждани до 

съседни институции по горните етажи на сградата“, свързано с 

уязвимостта – свободен достъп до 4-ти етаж на гражданите, клиенти на 

Социално подпомагане и основна заплаха - сигурността на документите от 

архив Държавна собственост. След приключване на предложени 

коригиращи действия като актуализиране Опис на активите и Регистър 

на внедрени защитни механизми за контрол (контроли) във връзка със 

сигурността при взаимодействие със съседните в сградата институции и 

техните клиенти, попълнена Анкета за уязвимости/заплахи свързани със 

сигурността на информацията, стартира изпълнение по Искания за 

превантивни/коригиращи действия. Монтиран е локален контролер, който 

осигурява достъп само на определени служители до архив „Държавна 

собственост“. Монтирани са 2 бр. видеокамери с поглед към фоайетата на 

4-ти и 5-ти етаж. Монтираните в гаража 2 бр. видеокамери са приложени 

мерки след Доклад за събития или слабости, свързани със сигурността на 

информацията № 1/2016. След охранително обследване на сградата от 

представители на ОДМВР, в изпълнение на направените предписания, 

системата за видеонаблюдение работи вече с 16 бр. видеокамери. 

В изпълнение на Целите по сигурността за 2016 г. за поддъжане 

високо ниво на сигурност на информацията е осигурено резервиране на 

данните от основните системи според установен график върху дисков 

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. Осигурена е поддръжка на 

информационните системи на администрацията: ПИС АПИС, счетоводна 

ИС Ажур, ИС за ТРЗ. 

В изпълнение на целта за поддържане високо ниво 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, система за 

контрол на достъпа, система за видеонаблюдение, сигнално-известителни 

системи, система за резервно електрозахранване, пожароизвестителна 
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система, системата за евакуация от сградата на администрацията, 

климатизация.  

През 2016 г. бяха проведени вътрешен одит и преглед от 

ръководството на СУСИ, бяха регистрирани 2 бр. Доклади за събития или 

слабости, свързани със сигурността на информацията, 5 бр. Искания за 

коригиращо/превантивно действие. След анализ на вписаните в Регистъра 

на събитията, свързани със сигурността на информацията 17 бр. 

събития, беше подменен сървърът на пропускната система, сайтът се 

хоства на друг сървър, беше извършен ремонт на асансьорите, подменени 

бяха 8 бр. компютърни конфигурации, 6 бр. принтери и 2 бр. скенери. 

През 2016 г. за гарантиране непрекъснатост на работата на 

администрацията беше проведено едно упражнение за тестване на Плана 

за непрекъснатост на работата с цел осигуряване адекватно му 

привеждане в изпълнение при необходимост. 

Администрацията притежава необходимите лицензи за операционни 

системи MS Windows и другите необходими програмни продукти. 

Текущо бяха актуализирани 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 2016 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.  

През отчетната година са поддържани валидни 4 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. 

Използването на системата за електронно банкиране e-Cash 

допринася за ефективна работа с банковите сметки на администрацията. 

 

1.4. Поддържане на готовността и способността на свързочно-

оповестителните средства. Подобряване на превантивната дейност и 

готовността за реагиране при бедствия и терористични заплахи на 

територията на областта. 
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За изпълнение на задълженията в сферата на отбраната и сигурността 

на страната в Областна администрация Велико Търново бяха реализирани 

редица мероприятия за повишаване на готовността и способността на 

свързочно-оповестителните средства за оповестяване при привеждане в по-

висока степен на бойна и оперативна готовност, при мобилизация и във 

военно време.  

Денонощното дежурство, гарантиращо 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 се 

осигури от 5 лица, оперативни дежурни по Областен съвет по сигурност. 

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, подавани чрез системата от органите на Главна 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и 

Министерство на отбраната, свързочно-оповестителната система на 

областта бе тествана ежедневно. 

За повишаване на готовността на техниката и личния състав, през 

бяха проведени и 12 ежемесечни тренировки, 4 комплексни тренировки и 

една годишна проверка на сиренно-оповестителната система.  

На 02.06.2016 г. бе извършена годишната проверка на сиренно-

оповестителната система на територията на областта с реално запускане на 

системата и предаване на учебни сигнали „въздушна опасност“ и „отбой от 

въздушна опасност“. Резултатите от тренировката обосноваха 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 

националните тренировки 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/. В проведените на 19.05.2016 г. и 24.11.2016 г. тренировките се 

включиха успешно общинските съвети по сигурност на десетте общини на 

територита на областта, а в проведените на 06.11.2016 г. и 13.11.2016 г. 

тренировки участваха само съставите на областните съвети по сигурност. 

По време на тренировките 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 2016 г. Областен управител Велико Търново подписа Протокол 

за сътрудничество между Министерство на вътрешните работи и Областна 

администрация Велико Търново за приемане на сигнали, получени на 

телефон 112, които се отнасят до бедствия; терористични актове; авария и 
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инцидент в обекти, работещи с радиоактивни и биологични вещества, 

опасни промишлени материали, боеприпаси и химически разливи; пожари 

и аварии в обекти със стратегическо значение за националната и 

регионалната сигурност или други събития от функционалната 

компетентност на Областна администрация – Велико Търново. Въз основа 

на подписания протокол бяха разработени и утвърдени Правила за 

организацията на дейността на оперативните дежурни  по областен съвет 

по сигурност на област Велико Търново при работа със сигнали,  

постъпващи от Единния Европейски Номер 112, с които бяха уредени 

организацията на дейността на оперативните дежурни по Областен съвет 

по сигурност на област Велико Търново, както и реда за изпълнение на 

задълженията на оперативните дежурни за уведомяване на органите на 

местна власт, териториалните звена на министерствата и други 

административни структури на територията на областта, компетентни да 

реагират самостоятелно или съвместно с основните части на Единната 

спасителна система при обслужването на сигнали за инциденти и 

предпоставки за инциденти, получени на основание подписания протокол 

за сътрудничество. 

За защитата на живота и здравето на населението, опазването на 

околната среда, имуществото при бедствия и възможностите за 

ликвидирането на последствията от тях, бе разработена и одобрена нова 

част към Областния план за защита при бедствия – Част „Снегонавявания 

и обледявания“. Основна цел на плана е създаването на оптимална 

организация и използване на съвременни средства, начини и способи за 

своевременно прогнозиране характера и последствията настъпили от 

снегонавявания и обледявания, и появилите се в последствие огнища на 

бедствие, локализиране на бедствения район и създаване на условия за 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

мероприятия в района на бедствието и възстановяване на системата за 

управление на административната и стопанската дейност. 

За намаляване на риска от бедствия, през 2016 г. бяха проведени и 

две практически занятия за подготовка на централните и териториалните 

органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволните 

формирования и населението. През м. април 2016 г. беше проведена на 

тренировка на Щаба за изпълнение на Плана за защита при бедствия на 

Община Сухиндол, а през м. септември 2016 г. - тренировка на Щаба за 

изпълнение на Плана за защита при бедствия на Община Свищов. 

Тренировките включиха оповестяване на състава на общинския щаб и 

щабно проиграване на части от плановете за защита при бедствия на двете 

общини, като практическото проиграване се проведе в един обект на 

територията на съответната община, с отработване на взаимодействието и 

реагиране на структурните единици от единната спасителна система на 

територията на общината.  

През 2016 г., по заповед на областен управител бе извършена и 

ежегодната проверка на техниката-запас с мобилизационно назначение, 
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водеща се на отчет във Военно окръжие Велико Търново. Проверката 

обхвана 100% от техниката-запас на територията на областта, като бяха 

проверени 91 юридически лица и собственици, с общо 582 единици 

техника, от които 212 броя с мобилизационно назначение. 

В установените срокове, съвместно с Военно окръжие Велико 

Търново и общините на територията на областта, бяха проведени и 

процедурите по отрочване на запасни и техника-запас от повикване във 

въоръжените сили при мобилизация за отчетния период 2016 г. – 2017 г. 

През 2016 г. Областна администрация Велико Търново предприе и 

редица мерки за подобряване на превантивната дейност и готовността за 

реагиране при бедствия на територията на областта.  

За проверка на техническото състояние на язовирите на територията 

на Област Велико Търново беше назначена  междуведомствена комисия, 

която да извърши преглед на тяхното експлоатационно състояние, 

наличието и актуализирането на аварийните планове на обектите; 

готовността за въвеждането им и ресурсното им осигуряване;  

изпълнението на дадените през 2015 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 2016 г.“ и 74 язовира – общинска собственост, 

които не са потенциално-опасни. 

 Обобощените данни от проверката на потенциално-опасните 

язовири сочи, че съставените 48 броя  констативни протоколи за оглед на 

язовирна стена, съдържат общо 110 броя предписания. След анализ на 

съставените констативни протоколи и изготвения от назначената от 

областен управител междуведомствена комисия доклад, се установява 

следното техническото състояние на обектите - в изправно състояние са 12 

язовира; в неизправно частично-работоспособно състояние са 21 язовира; в 

неизправно - неработоспособно състояние са 11 язовира;  в предаварийно 

състояние са 5 язовира. 

Язовири в предаварийно техническо състояние, по смисъла на чл. 48, 

т. 4 от  Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и 

безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях 

са: язовир „Ерен бунар”, с. Стрелец, на територията на Община Горна 

Оряховица, язовир „Петков дол”, с. Драгижево, на територията на Община 

Лясковец, язовир „Павел-1”, с. Павел, на територията на Община Полски 

Тръмбеш, язовир „Кандашка чешма“, с. Горско Сеновец, община 

Стражица и язовир „Пустия“, землището на гр. Сухиндол. 

Анализът на техническото състояние на потенциално-опасните 

язовири показва подобряване на данните и показателите, в сравнение с 

тези, показани при проверката през 2015 г. Това, от своя страна, е 
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индикатор за предприетите от страна на собствениците действия и начина 

на експлоатация на обектите.  

Намален е броя на язовирите в предаварийно състояние, които след 

проверката през 2015 г. са общо 11 на брой, като в каря на 2016 г. са 

констатирани 5 язовира в предаварийно състояние. Увеличен е дела на 

язовирите в изправно състояние - от 3 броя при проверките през 2015 г.  

/6,25 % от общия брой на потенциално опасните язовири/ на 12 броя през 

2016 г. /25 % от общия брой на потенциално-опасните язовири/.  Язовирите 

в неизправно-неработоспособно състояние и тези в предаварийно 

състояние са 33.33% от общия брой потенциално-опасни язовири на 

територията на Област Велико Търново, като също се наблюдава 

понижение на техния дял, който през 2015 г. е бил 41.66 %. 

 
Проверка 

2015/ 2016 

Предавар

ийно 

състояние  

Неизправно 

-  частично 

работоспос

обно по т. 

2а 

Неизправно -  

частично 

работоспособ

но по т. 2б 

Неизправно - 

неработоспособно 

техническо 

състояние 

Изправно 

състояние 

2015 г. 11 7 18 9 3 

 2016 г. 5 8 13 11 12 
 

Констатирано е, че Община Елена, Община Златарица, Община 

Лясковец и Община Свищов са изпълнили всички дадени от 

междуведомствената комисията предписания по отношение на 

потенциално-опасните язовири, като няма нито една община, в която да е 

констатирано пълно неизпълнение на предписанията на контролните 

органи. Най – голямата част от неизпълнените предписания са тези за 

почистване на речните корита до 500 метра след язовирните стени. 

 

Техническо състояние на потенциално опасните язовири по 

общини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

В.Търново Г.Орях. Свищов Ляск. Стражица П.ТръмбешПавликени Елена Златарица Сухиндол

изправно предаварийно неизправно неработоспособно неизправно-частично работоспособно



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2016 г. 

 

 14 

Бяха предприети мерки и 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.  

На 02.09.2016 г., в изпълнение на Закона за защита при бедствия, 

беше структуриран Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, 

който да подпомага областен управител при релизиране на дейностите по 

защита. В приоритетите на съвета е разработването и координирането 

изпълнението на Областната програма за намаляване на риска от бедствия, 

годишния план за изпълнение на областната програма, координиране на  

дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на 

риска от бедствия,  разработване, преразглеждане и актуализиране 

областния план за защита при бедствия, съгласуване на общинските 

програми за намаляване на риска от бедствия; съгласуване на общинските 

планове за защита при бедствия и др. 

На 27.10.2016 г. бе проведено първото заседание на Областния съвет 

за намаляване на риска от бедствия, 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.  

Съветът обсъди 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. 

На общините на територията на областта бе оказано съдействие за 

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

нанесени щети на обществената инфраструктура и съоръжения, във връзка 

с настъпили стихийни бедствия вследствие на усложнена зимна обстановка 

в периода 16.01.2016 г. – 20.01.2016 г. Общият размер на посочените 

прогнозни разходи за засегнати обекти на територията на област Велико 
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Търново възлезе на 1 604 248.00 лева, за нанесени щети на територията на 

Община Свищов и Община Сухиндол. 

През 2016 г. 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 6 редовни заседания, на които 

разгледа 37 искания на кметове на общини за финансиране. В резултат на 

взетите решения, областен управител е изготвил и представил в 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет 32 становища за подкрепа за искания на обща 

стойност 12 778 901.28 лева, разпределени както следва: 

Община Велико Търново – 23 обекта и 1 СНАВР, на стойност 

6 550 349.54 лева; 

Община Горна Оряховица – 3 обекта и 1 СНАВР, на стойност 918 

528.59 лева;  

Община Елена – 2 обекта, на обща стойност 231 237.99 лева; 

Община Лясковец – 3 обекта, на стойност 750 765.13 лева; 

Община Павликени – 4 обекта, на стойност 993 977.82 лева; 

Община Полски Тръмбеш – 2 обекта, на стойност 238 621.38 лева; 

Община Свищов – 3 обекта, на стойност 699 694.07 лева; 

Община Стражица – 3 обекта, на стойност 1 151 787.31 лева; 

Община Сухиндол – 6 обекта, на стойност 1 243 939.45 лева. 

С постановления на Министерския съвет през 2016 г. за Област 

Велико Търново беше одобрено за финансиране едно искане, подадено от 

Община Велико Търново, на стойност 349 993.80 лева, за изпълнение на 

проект «Възстановяване на ул. Трапезица и извършване на укрепителни 

мероприятия на свлачище № VTR04.10447.28 над ул. Трапезица - северно 

от хълм Трапезица в гр. Велико Търново». 

За осъществяване на контрол по изпълнението на решенията на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет относно разходването на отпуснатите средства, през 

2016 г. по заповед на Областен управител бе извършена проверка на 

всички обекти, получили финансиране през предходната 2015 г. както и на 

обектите, чието изпълнение е приключило през 2015 г., независимо от 

периода на отпускане на средствата. В обхвата на проверката бяха 

включени 37 обекта, получили финансиране на обща стойност 4 073 337.00 

лева. При извършване на проверката не бе констатирано нецелесъобразно 

изразходване на средства и/или други съществени нарушения на 

установените правила.  

В изпълнение на Решение № 1 от 05 януари 2016 г. на Министерския 

съвет на Република България и въз основа на националния план за 

противодействие на тероризма и Областния план за защита при бедствия, 

през 2016 г. беше разработен и утвърден Областния план 
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запротиводействие на тероризма. В пала са предвидени основните 

възможни сценарии за осъществяване на терористични актове, нивата на 

терористична заплаха и степените на готовност за реагиране, реда за 

оповестяване, информиране и привеждане в по-висока степен на готовност 

и др. Целта на приетия план е осигуряване на постоянна и адекватна 

защита на гражданите и територията на област Велико Търново срещу 

терористични заплахи, както и въвеждане и използване на единни нива на 

заплаха и степени на готовност за реагиране на рисковете. Разпоредено бе 

на кметовете на общини да разработят и утвърдят общинските планове за 

противодействие на тероризма, а на юридическите лица и едночлините 

търговци, упражняващи своята дейност в сгради с масово пребиваване на 

хора да планират и предприемат мерки за противодействие на тероризма. 

През 2016 г. Областен управител на област Велико Търново утвърди 

и План за превенция на престъпността на територията на ОДМВР Велико 

Търново за периода 2016 г. – 2017 г. Планът включва четири приоритета – 

Изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места, Подобряване 

безопасността на движението и намаляване на пътнотранспортния 

травматизъм, Изграждане на среда на толерантност сред децата и 

малдежите и възпитаване на дух на отговорност и развиване на гражданска 

култура, Техническо и организационно обезпечаване на превенцията на 

претъпността. В предвидените за изпълнение дейности са включени както 

териториалните органи на изпълнителната власт на територията на 

областта, така и органите на местната администрация, структурите на 

гражданското общество, учебните заведения и др. 

1.5. Развитие на висококвалифициран и устойчив 

административен капацитет. 

През 2016 г. в Областна администрация Велико Търново, въз основа 

на изготвените от служителите лични планове за обучение бе изготвен и 

утвърден годишен план за задължително и специализирано обучение за 

2016 г. в Института по публична администрация. Планът за задължително 

и специализирано обучение е своеобразен индикатор за спецификата и 

нуждата от специализирано обучение на всеки от служителите в Областна 

администрация Велико Търново. В него са заявени 44 броя 

специализирани обучения от служителите в администрацията, на обща 

стойност 13040.00 лева. Към месец декември 2016 г. един служител от 

Областна администрация е участвал в обучение за служебно развитие 

„Въведение в държавната служба“, организирано от Института по 

публична администрация. Поради липса на финансови средства, броят на 

участия в обученията, заявени в Института по публична администрация, е 

значително ограничен.  

Именно поради липса на средства, алтернатива на това са 

обученията, извън заложените в годишния план за задължително и 

специализирано обучение. Чрез утвърдената в Областна администрация 

Велико Търново „Система за обучение и развитие на персонала”, в която 

се регламентира реда за участие в обучения извън годишния план за 
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задължително и специализирано обучение на служителите и приложената 

към нея като форма за обратна връзка „Анкета за оценка на проведено 

обучение“, е също своеобразен източник на информация, включващо 

оценка на ефективността от проведените обучения на служителите.  

През 2016 година, извън годишния план за задължително и 

специализирано обучение, бяха проведени 5 обучения, в които участие 

взеха 7 служители от Областна администрация Велико Търново.  

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 2016 година в Областна администрация Велико Търново 

преминаха обучителен стаж трима студенти в направленията Регионално 

развитие, Човешки ресурси и Финансово-счетоводни дейности. 

Краткосрочно обучение преминаха 50 студенти специалност „Публична 

администрация” от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, които се запознаха с 

правомощията на Областен управител и с устройството и дейността на 

Областна администрация.  

 

1.6. Ефективност на публичните разходи, осигуряване на добро 

финансово управление и надеждни системи за контрол на публичните 

средства. 

Дейността по финансовото управление и контрол през 2016 г. в 

Областна администрация Велико Търново бе изцяло съобразена с 

действащото законодателство в съответствие със Закона за финансово 

управление и контрол в публичния сектор; Закона за публичните финанси; 

Указанията, дадени от министъра на финансите във връзка с прилагането 

на ЗФУКПС; Стратегия за управление на риска; Система за управление на 

качеството; Система за управление сигурността на информацията и 

Вътрешните правила на Областна администрация Велико Търново, като 

част от СФУК. 

Посочените в Закона за финансово управление и контрол в 

публичния сектор взаимосвързани елементи – контролна среда, управление 

на риска, контролни дейности, информацията и комуникацията, както и 

мониторинга, осигуряват изграждането, развитието и функционирането на 

системата за финансово управление и контрол в Областна администрация 

Велико Търново. Тя включва политики и процедури, които осигуряват 

ефективно управление, прозрачност при вземане на решения, снижаване на 

разходите и целесъобразност при изразходване на средствата.            

Системата за финансово управление и контрол /СФУК/ е изцяло 

съобразена със стратегическите цели на Областна администрация – Велико 

Търново, които са съдържателно обвързани с мандатната програма на 
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правителството. Във връзка с обезпечаване и изпълнение на 

стратегическите цели, са разработени ежегодни цели на Областна 

администрация – Велико Търново и оперативни планове за дейността на 

дирекциите, влизащи в състава на администрацията, в които са разписани 

конкретни задачи и сроковете за тяхното изпълнение, индикатори за 

тяхното измерване, отговорни структурни звена и служители. 

Част от Системата за финансово управление и контрол /СФУК/ са 

утвърдени със заповеди и действащи в администрацията вътрешни 

правила, които изграждат нейната контролна среда. През 2016 година за 

подобряване на контролната среда, ръководството в Областна 

администрация предприе действия в различни области на финансовото 

управление и контрол, с цел развитие и оптимизиране на СФУК, както и 

актуализирането й в съответствие с действащото законодателство. 

Актуализациите бяха извършени при спазване на сроковете, обективирани 

в протокол за мониторинг на СФУК.Актуализирани бяха Хартата на 

клиента и Вътрешните правила за административно обслужване, като бе 

регламентиран редът за устно подаване на предложения, сигнали, както и 

на устни заявявания за предоставяне на административни услуги и 

информация по Закона за достъп до обществена информация и други. В 

съответствие с промените в ЗДОИ, бяха разработени и утвърдени изцяло 

нови вътрешни правила за достъп до обществена информация. Правилата 

са публикувани на интернет страницата на Областен управител-Велико 

Търново в секцията „Достъп до обществена информация“.Бе приета и 

изцяло нова Стратегия за оценка на риска в администрацията като се 

внедри четиристепенна скала на вероятност и въздействие на рисковете, 

въведе се нова категоризация на рисковете, структурира се Съвет по 

управление на риска и се предвиди оценката на рисковете да се извършва 

съвместно от ръководителите на самостоятелни структурни звена и 

служите от съответните направления. Разработена бе и нова Инструкция за 

правилна и сигурна работа на средствата за обработване на информация и 

на комуникациите в Областна администрация Велико Търново, както и 

нови Вътрешни правила за придобиване, използване, подновяване и 

прекратяване на удостоверения за електронен подпис в Областна 

администрация Велико Търново. Промяна бе извършена и в Правилата за 

изграждане на СФУК, като бе предвиден облекчен ред за връчване на 

вътрешно-служебни и организационни актове или на заповеди, свързани с 

дейността на администрацията по електронен път посредством АИС 

МИКСИ. 
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Бяха актуализирани и работни инструкции към СФУК, като целта на 

актуализациите бе изцяло към синхронизиране на работните процеси с 

действащото законодателство и оптимизиране на вътрешни 

организационни процедури. 

 

2. Поетапно публикуване в интернет в отворен формат на 

информационни масиви и ресурси, които ОА поддържа, достъпът до 

които е свободен. 

2.1. Подготовка за публикуване в отворен формат на информационни 

масиви, бази данни, регистри и други, администрирани от Дирекция 

АПОФУС, достъпът до които е свободен. 

Областна администрация Велико Търново изпълни в пълен обем 

ангажиментите си за публикуване на публична информация в отворен 

формат на Портала за отворени данни, представляващ единна, централна, 

публична уеб-базирана информационна система, която осигурява 

публикуването и управлението на информация за повторно използване в 

отворен, машинно-четим формат заедно със съответните метаданни.  

В изпълнение на Решение № 214/25.03.2016 г. на Министерския 

съвет на Република България за приемане на списък с набори от данни по 

приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат, Областна 

администрация Велико Търново публикува в създадения на Портала 

профил на администрацията следните набори от данни - Регистър на 

военните паметници, Регистър на язовирите на територията на областта, 

Областна транспортна схема и Регистър на имоти с държавна собственост. 

Данните са публикувани в съоветствие с приемливите формати за 

публикуване в отворен формат, определени с Наредбата за стандартните 

условия за повторно използване на информация от обществения сектор и 

за нейното публикуване в отворен формат. 

В изпълнение на задълженията си за планиране и поетапно 

публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и 

ресурси, които се поддържат в Областна администрация Велико Търново, 

достъпът до които е свободен, на интернет страницата на Областен 

управител бяха публикувани допълнително следните набори от данни – 

Регистър на Постоянна 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 Междуведомствента комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет, съдържащ информация за 

подадените искания за финансиране, решенията на комисията по тях, 

получено финансиране и данни за последващ контрол на изразходваните 

средства; Регистър на критични обекти на територията на област Велико 

Търново, съдържащ информация за опасни, незавършени и изоставени 

строежи, регистрирани свлачища, железопътни прелези и др.; Регистър на 

язовирите на територията на областта, в който освен технически данни са 
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отразени и резултатите от обследването им, дадените предписания от 

контролните органи и резултатите от тяхното изпълнение. 

 

ІІ. Спазване на върховенството на закона като основа за 

възстановяването на справедливостта и като задължително условие за 

добрата бизнес и публична среда. 

 

3. Осъществяване на ефективен контрол по законосъобразността на 

актовете и действията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация. 

3.1. 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 2016 г. Областен управител 

е осъществил контрол върху 2400 решения по 173 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. 

Всички решения, заедно с придружаващите ги материали, са 

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

отношение на 10 решения е констатирано, че същите са незаконо 

съобразни, поради което със заповед на Областен управител са върнати 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. 

Община Протоколи 

/бр./ 

Решения 

/бр./ 

Върнати 

решения /бр./ 

Велико Търново 17 428  

Горна Оряховица 20 298  

Елена 18 175 2 

Златарица 14 219 2 
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Лясковец 19 161  

Павликени 16 230 1 

Полски Тръмбеш 16 220 1 

Свищов 21 378 2 

Стражица 19 190 2 

Сухиндол 13 101  

Общо 173 2400 10 

 

3.2. Контрол за законосъобраност на актовете на органите на местната 

администрация. 

През 2016 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.    

3.3. 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. Нейната дейност 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 2016 г. са 

актуализирани Вътрешните правила за работата на Комисията, утвърдени с 

Заповед № РД 01-05-24/18.05.2016 г. 

През 2016 год. Комисията е провела 11 редовни заседания и са 

разгледани 55 жалби и сигнали, от които 49 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 взематите решения и служителя, който е 

отговорен за изпълнението на съответното решение.  

За 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. 
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За проблемите посочени в жалбите и сигналите Областен управител 

на област Велико Търново е изисквал извършване на проверки и 

становища от компетентните органи, в това число: Кметовете на общините, 

включени в състава на областта; Директорите на териториалните звена на 

министерствата и на другите административни структури на територията 

на областта: РЗИ Велико Търново, РИОСВ Велико Търново; както и на 

организации, предоставящи обществени услуги: „Енерго Про“ АД, „ВиК 

Йовковци“ ЕООД и др., като за резултатите от същите жалбоподателя е 

уведомяван своевременно. 

Като жалби/сигнали с обществено значим интерес могат да се 

посочат: замърсяване на р. Янтра при гр. Долна Оряховица и въвеждане в 

експлоатация на Допълнителна канализационна станция за отпадъчни 

води, узаконяване на инсталация за обезвреждане на опасни болнични 

отпадъци, неправомерно ползване на пасища и мери от ОПФ, заграждане 

на пасища и мери, определени за общо ползване от ОПФ с електропастири, 

наводняване на частни имоти в резултат на нарушено отводняване на 

пътно платно, след основен ремонт, злоупотреба с общински жилища, и др. 

Получено е благодарствено писмо за оказано от Комисията 

съдействие. 

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. 
 

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

юридически лица. 

През 2016 г. в Областна администрация са постъпили 34 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. 

 

4. Успешно реализиране на правомощията и компетентностите на 

Областния управител по специални закони, актове на Президента на 

РБ и МС. 

4.1. 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-50 от 22.03.2016 г. на Министър–

председателя на Република България, с която е разпоредено областен 

http://www.vt.government.bg/
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управител в срок до 28.06.2016 г. и съответно до 29.11.2016 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. №№ 

ОА04-2790/05.04.2016, ОА04-2794/05.04.2016, ОА04-2793/0504.2016 и изх. 

№№ ОА04-7917/04.10.2016 г. ОА04-7920/04.10.2016 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. 

През годината e извършенa една извънпланова проверка. 

Със Заповед № ОА04-2312/22.03.2016 г. на Областен управител е 

сформирана Междуведомствена комисия, която да извърши оглед на 

участък от речното легло на р. Веселина, преминаващ през урбанизираната 

територия на с. Къпиново. Комисията е установила, че участъка от речното 

легло на р. Веселина е с намалена проводимост, тъй като има наносни 

образования, които разделят течението на реката на два сравнително тесни 

ръкава. В резултат на това Областен управител следва да осъществи 

правомощията си по чл. 140, ал. 6 от Закона за водите. 

В тази връзка с писмо, наш изх. № ОА04-2124/15.03.2016 г., 

Областен управител е изпратил до Министерския съвет на Република 

България, информация относно необходимите средства за изготвяне на 

проекти и за изпълнение на дейностите по изземването на наносните 

отложения. Финансиране не е осигурено през 2016 г. 

Отделно от това, в рамките на разработването и предоставянето на 

бюджетната прогноза 2017 – 2019 г. са планирани необходимите средства 

за организиране и възлагане изпълнението на дейностите по почистване на 

речните легла. 

 

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

Във връзка с правомощията на областния управител по възлагане 

плановете по § 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ,  в рамките на предоставените  

средства, през 2016 год. бяха възложени плановете на 8 бр. кадастрални 

единици в 6 бр. местности от землището на гр. Свищов, с обща площ на 

възложената територия 599.100 дка.  

През периода представител на администрацията е участвал в 10 бр. 

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

по общини, на които са разгледани общо 26 бр. молби и възражения, 

свързани с искания за изменения на одобрени и влезли в сила планове.  
 

4.3. Провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

Република България. 

През м. ноември 2016 г. бяха произведени избори за президент и 

вицепрезидент на Република България, както и национален референдум с 
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въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с 

мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; 

„Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и 

референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, 

отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде 

един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни 

избори?“.  

В изпълнение на ангажиментите на администрацията по 

организационно-техническата подготовка на изборите и рефендума бяха 

предприети необходимите действия за своевременно осигуряване на 

необходимите изборни книжа, материали и бюлетини, като същите 

съвместно с представители на Районна избирателна комисия – Велико 

Търново бяха предадени на упълномощените представители на 

общинските администрации. Изборите на територията на областта 

преминаха в спокойна обстановка, всички изборни секции работиха 

нормално за осигуряване на процеса по гласуване, като за членовете на 

секционните комисии бяха създадени оптимални условия за работа при 

отчитане на резултатите от гласуването пред Районна избирателна 

комисия. В хода на подготовка, произвеждане и отчитане на резултатите от 

гласуването, в Областна администрация Велико Търново не постиха 

сигнали или жалби, свързани с нарушения на изборния процес. 
 

В Областна администрация Велико Търново беше образувана една 

административнонаказателна преписка по повод на установено 

административно нарушение на Изборния кодекс от страна на ОП 

„Общинско кабелно радио Велико Търново“. При извършване на проверка 

на АУАН № 7 от 21 октомври, издаден от Председателя на ЦИК е 

установено, че същият не е съставен от компетентен орган, поради което 

не се явява валидно основание за издаване на Наказателно постановление 

по реда на чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс. 

 

III. Гарантиране на националната и енергийната независимост на 

страната. 

 

5. Оказване на подкрепа при реализирането на НПЕЕМЖС. 

5.1. Събиране, обобщаване, извършване на контрол 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 
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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 

на кандидатстващите сдружения на собствениците, за наличие на 

предпоставките за одобряване на сградата преди подписване на договора 

за целево финансиране.  

С Постановления на Министерския Съвет № 114 от 08.05.2015 г. 

(обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) и № 23 от 

04.02.2016 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г., в сила от 09.02.2016 г.) за 

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

изключения от общите изисквания за одобряване на сгради по Програмата, 

което даде възможност за увеличение броя на сградите, които могат да 

кандидатстват за финансиране. 

През 2016 г. комисията в Областна администрация Велико Търново е 

разгледала своевременно и одобрила с протоколи, документите на 42 

(четиридесет и две) сгради, кандидатстващи по Програмата, изпратени от 

съответните общини, като е извършена необходимата проверка преди 

подписване на договора за целево финансиране. Като представител на 

държавата, областен управител и подписал 5 (пет) тристранни договора за 

безвъзмездна финансова помощ. В края на 2016 г. са постъпили 

документите на още 22 сгради, които предстои да бъдат разгледани в 

началото на 2017 г. Комисията не е одобрила документите на 8 сгради 

поради допуснати пропуски и отклонения от допустимостта или 

изискванията по Програмата.   

Във връзка с изпълнение на функциите на Областния управител да 

„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“ през 2016 г. са извършени огледи и 
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проверки на 16 сгради със стартирали СМР(строително-монтажни работи), 

като са подписани съответните протоколи и актове. В края на годината за 

още 3 сгради бяха издадени разрешения за строеж, но поради лоши 

метеорологични условия строителството беше отложено за 2017 г.  

Данните за сградите по общини за 2016 г. са обобщени в таблица. 

Община 

Договори, 

сключени 

между 

общината и 

сдружението на 

собствениците/

входирани 

преписки 

(бр./бр.) 

Сгради с 

протоколи, 

подписани 

от 

комисията, 

назначена 

от областен 

управител 

(бр.) 

Договори 

за целево 

финанси- 

ране, 

подписани 

от областен 

управител 

 

(бр.) 

Подписани 

протоколи 

и актове в 

процеса на 

строител- 

ството 

 

 

(бр.) 

Сгради, 

въведени в 

експлоата-

ция 

 

 

 

 

(бр.) 

Велико Търново 25/25 18 2 3 2 

Горна Оряховица - - - - - 

Елена - - - - - 

Златарица 2/2 2 - - - 

Лясковец 1/1 1 - - - 

Павликени 2/2 1 1 - - 

Полски Тръмбеш - - - - - 

Свищов 32/28 10 2 24 - 

Стражица 12/12 10 - 6 1 

Сухиндол - - - - - 

Общо: 74/70 42 5 33 3 

 

В съответствие с 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., през 2016 г. 

продължи извършването на проверки по реда на определените 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“. През 2016 г. референтните стойности бяха 

актуализирани два пъти: на 25.01.2016 г. и на 10.10.2016 г. В изпълнение 

на контролните функции, в Областната администрация Велико Търново, 

със заповед на областен управител са определени двама експерти, които да 

извършват проверката. За 2016 г. е осъществен контрол по спазването на 

референтните стойности на 14 обществени поръчки и на 13 договора с 

външни изпълнители. 

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. Всяка седмица се 

събират и обобщават данни за сключените договори, стартирали СМР и 

въведените в експлоатация сгради, а всеки месец се актуализират данните 
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в таблиците „Общ напредък“ и „Обществени поръчки“. Два пъти през 

годината се обобщават и таблици „Бюджетна прогноза“ за извършените и 

предстоящи плащания по Програмата. Последните данни са отразени в 

следващата таблица: 

 

№ Община 
2016 

Разплатени суми до 

31.12.2016 г. 

2017 

Прогнозни 

плащания за 2017 г. 

ОБЩО ЗА 

ПЕРИОДА 2016 г.– 

2017 г. 

1 Велико Търново 2 575 386,94 15 066 784,77 17 642 171,71 

2 Горна Оряховица 210 577,66 14 988 783,16 15 199 360,82 

3 Елена 0 2 232 199,00 2 232 199,00 

4 Павликени 31 935,00 742 033,26 773 968,26 

5 Полски Тръмбеш 44 370,00 579 696,00 624 066,00 

6 Свищов 4 185 218,72 2 071 298,79 6 256 517,51 

7 Стражица 2 107 557,64 1 091 442,09 3 198 999,73 

 ОБЩО: 9 155 045,96 36 772 237,07 45 927 283,03 

 

 

ІV. Ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства 

 

6. Успешно стартиране и подобряване на координацията по 

кандидатстване и изпълнение на проекти по оперативните програми 

за периода 2014-2020 г.. 

 

6.1. Подкрепа на общините, териториалните структури, бизнеса и 

НПО при изготвяне , кандидатстване и реализация на проекти. 

През разглеждания период Областен управител на област Велико 

Търново изрази своята подкрепа на Областна администрация – Русе за 

кандидатстването и реализацията на проект „Насърчаване и подобряване 

на параметрите на средата за подпомагане на религиозния туризъм в 

балканските страни“ по програма Interreg BALKAN – MEDITERRANEAN. 

Подкрепа беше дадена и за проектната инициатива на Стопанска 

академия „Д. А. Ценов“ „Разработване на програма за продължаващо 

обучение по политики на ЕС и трансгранично сътрудничество”. 

Областен управител даде своята подкрепа на Европейски 

информационен център – Велико Търново за регионална кампания върху 

основните инициативи на ЕС за работни места, растеж и инвестиции, в 

рамките на Международно изложение „Културен туризъм“ Велико 

Търново 2017. 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2016 г. 

 

 28 

 

V. Повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на 

по-добри условия на живот за хората 

 

7. Засилване на ефективността на действащите съвети и комисии при 

провеждане на политиките на регионално ниво. 

 

7.1. Създаване на благоприятна жизнена среда и подобряване 

качеството на живот в региона. 

През 2016 г. беше проведено едно заседание на Областен съвет за 

развитие на област Велико Търново, което се състоя на 27.04.2016 г., от 

11:00 ч. в зала № 314 на Областна администрация Велико Търново, при 

следния дневен ред: 

1. Представяне, обсъждане и съгласуване на Стратегия за 

развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016 – 2020), в 

изпълнение на чл. 19 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 5 

от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 

2. Разни. 

 

След направените разсквания по т. 1 от дневния ред Областен съвет 

за развитие на област Велико Търново взе следното решение: 

На основание чл. 19 от Закона за социално подпомагане и чл. 36а, ал. 

5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 

Съгласува Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико 

Търново (2016 – 2020). 

По втора точка от  Дневния ред изказвания не бяха направени, поради което 

заседанието бе закрито. 

 

Постоянната комисия по заетостта към Областен съвет за 

развитие на област Велико Търново проведе 4 заседания през 2016 г. 

На основание чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта и Заповед 

№ РД 06-06-01/15.01.2015 г. на Областен управител на област Велико 

Търново и във връзка с изискванията на чл. 49, ал. 7 от Правилника за 

прилагане на Закона за народната просвета и чл. 25 от Закона за 

професионално образование и обучение на 26.01.2016 г. се проведе 

заседание на Постоянната комисия по заетост при следния дневен ред: 

1. Представяне предложението на Регионален инспекторат по 

образование – Велико Търново за Държавния план-прием за 

учебната 2016/2017 година – докладва представител на РИО на 

МОН; 

2. Обсъждане на направеното предложение за Държавния план-прием 

за учебната 2016/2017 година; 

3. Вземане на решение за съгласуване на Държавен план-прием за 

учебната 2016/2017 година; 
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4. Разни. 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

област Велико Търново прие без изменения и съгласува, направеното от 

Регионален инспекторат по образование Велико Търново предложение за 

Държавен план-прием за учебната 2016/2017 година в държавните и 

общинските професионални и профилирани гимназии и средните 

общообразователни училища с професионални паралелки.  

На основание чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта и Заповед 

№ ОКД-15-02-1/04.04.2016 г. на Областен управител на област Велико 

Търново и във връзка с изискванията на Министерство на труда и 

социалната политика по отношение реализацията на схема „Обучение и 

заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 

2020 на 01.06.2017 г. се проведе заседание на Постоянната комисия по 

заетост при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на набраните заявки от работодатели по схема 

„Обучение и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020; 

2. Разни. 

Постоянната комисия по заетост одобри класираните по изготвена 

методика заявки от работодатели в област Велико Търново по схема 

„Обучение и заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 - 2020. 

На основание чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта, Заповед № 

ОКД-15-02-1/04.04.2016 г. на Областен управител на област Велико 

Търново и чл. 6, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

насърчаване на заетостта на 29.09.2016 г. се проведе заседание на 

Постоянната комисия по заетост при следния дневен ред: 

1. Обсъждане и одобряване на Проект на регионална програма за 

заетост и обучение на област Велико Търново; 

2. Разни. 

Постоянната комисия по заетост одобри Проект на Регионална 

програма за заетост и обучение на област Велико Търново. 

На основание чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта и писмо от 

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – гр. Ловеч, наш вх. № OA04-

10821/20.12.2016 г. във връзка с изискванията на Министерство на труда и 

социалната политика по отношение реализацията на Процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Обучение и 

заетост“ и по схема „Обучение и заетост на младите хора“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 на 28.12.2016 г. се 

проведе заседание на Постоянната комисия по заетост при следния дневен 

ред: 

1. Разглеждане, оценка и класиране на депозираните заявки по схема 

„Обучение и заетост“ и схема „Обучение и заетост на младите 

хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 – 2020; 
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2. Разни. 

Комисията реши да бъдат финансирани 84 заявки по схема 

„Обучение и заетост на младите хора“ и 43 заявки по схема „Обучение и 

заетост“. 

 

Областната комисия за борба с епизоотичните ситуация проведе 

4 заседания през текущата 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 на 13.01.2016 г. се 

проведе извънредно заседание на Областната комисия за борба с 

епизоотичните ситуации на територията на  област Велико Търново с 

дневен ред: 

1. Запознаване с постъпило в Областна администрация Велико 

Търново писмо от Регионална здравна инспекция Велико Търново 

с вх. № ОА04-241/12.01.2016 г. и вземане на съответните мерки. 

2. Разни. 

Комисията прие предложените мерки за справяне с възникналата 

ситуация /туларемия/, включително препоръка към кмета на с. Алеково. 

Във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен 

дерматит в община Димитровград, област Хасково и в изпълнение на 

Заповед   № РД 11-580/14.04.2016 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

на 19.04.2016 г. се проведе заседание на Областната комисия за борба с 

епизоотични ситуации с цел набелязване на конкретни мерки за 

предотвратяване проникването и разпространението на болестта. 

Комисията прие предложените мерки за справяне с възникналата ситуация. 

На 25.08.2016 г. се проведе извънредно заседание на Областната 

комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на  област 

Велико Търново със следния дневен ред: 

1. Запознаване със ситуацията и вземане на решение относно 

постъпил сигнал за наличие на множество насекоми от 

неустановен произход в село Раданово. 

2. Разни. 

Комисията реши арендаторът незабавно да извърши дълбока оран на 

нивата и да я обработи с инсектициди, в населеното място да се извърши 

обработка с подходящия биоциден препарат след биологично изпитване, 

който да унищожава насекомите и да има репелентно действие спрямо тях, 

Община Полски Тръмбеш да кандидатства за възстановяване на 

изразходваните средства пред Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и да се извърши 

проучване на всички сертификати за използвания посевен материал от 

арендатора. 

На 15.11.2016 г. се проведе извънредно заседание на Областната 

комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на област 

Велико Търново при следния дневен ред:   
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1. Запознаване със ситуацията и вземане на решение относно 

предприемането на мерки за предотвратяване проникването и 

разпространението на болестите Африканска чума по свинете и 

Инфлуенца по птиците на територията на област Велико Търново; 

2. Разни. 

Комисията реши да се свика заседание на Съвета по лова във връзка 

с констатираните случаи на Африканска чума по свинете и Инфлуенца по 

птиците, да се свикат заседания на общинските комисии по епизоотични 

ситуации във връзка с констатираните случаи на Африканска чума по 

свинете и Инфлуенца по птиците в срок до 10 дни и да се изпълняват 

актуалните указания на Министерство на земеделието и храните относно 

контрола и превенцията на двете заболявания. 

 

Областната комисия по образование, наука, младежки дейности 

и спорт проведе 2 заседания през текущата година. 

На 11.02.2016 г. се проведе заседание на Областната комисия по 

образование, наука, младежки дейности и спорт при следния дневен ред: 

1. Представяне на Закон за предучилищното и училищното 

образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.; 

2. Обсъждане на насоки за разработване на Областна стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците; 

3. Вземане на решение относно процедурата по разработване на 

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците; 

4. Разни. 

На заседанието бяха начертани основните аспекти от предстоящата 

дейност по изготвянето на Областна стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците. 

По повод предстоящото откриване на новата учебна 2016/2017 

година, на 09.09.2016 г. се проведе заседание на Областната комисия по 

образование, наука, младежки дейности и спорт, което протече при 

следния дневен ред: 

1. Информация от Регионално управление на образованието Велико 

Търново  във връзка с началото на учебната година; 

2. Готовност за осигуряване провеждането на нормален учебен 

процес в училищата на територията на общините в областта; 

3. Разни. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 7, ал.1, 

т. 1 и 2, и ал. 2 от Устройствения правилник на областните администрации, 

и с цел повишаване на нивото на здравеопазване и подобряване на 

комуникацията в сферата на здравеопазване на територията на област 

Велико Търново със Заповед № РД 06-06-01/06.07.2016 г. на Областен 

управител на област Велико Търново, през 2016 г. беше сформиран 

Областен консултативен съвет по здравеопазване на област Велико 
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Търново. Консултативният съвет проведе едно свое заседание на 

14.07.2016 г. при следния дневен ред: 

1. Представяне на Правилник за организацията и дейността на 

Областния консултативен съвет по здравеопазване на област 

Велико Търново; 

2. Представяне на анализ и оценка здравословното състояние на 

децата от детските заведения и учениците в област Велико Търново 

за 2015 година; 

3. Разглеждане на искане от кмета на община Полски Тръмбеш за 

включване на СБПЛР „Минерални бани П. Тръмбеш“ в 

Националната здравна карта; 

4. Разни. 

Областният консултативен съвет по здравеопазване на област Велико 

Търново реши да бъде заявено включване на Специализирана болница за 

продължително лечение и рехабилитация  „Минерални бани Полски 

Тръмбеш“ в Националната здравна карта с медицински дейности по 

физикална терапия, рехабилитация и продължително лечение. Областният 

консултативен съвет по здравеопазване на област Велико Търново 

препотвърди взетото през 2015 година решение на Комисията за изготвяне 

на областната здравна карта на област Велико Търново относно 

включването в Националната здравна карта на 295 легла за физикална и 

рехабилитационна медицина за област Велико Търново. 

 

Във връзка реализиране правомощията на Областен управител по 

НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници 

с автобуси, издадена от Министъра на транспорта, информационните 

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

автомобилните превози, през 2016 г. беше проведено едно заседание на 

Областната комисия за обсъждане на промени в Областната 

транспортна схема на 16.12.2016 г. при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на предложение от кмета на община Павликени, за 

утвърждаване на промяна в маршрутното разписание на автобусна 

линия ПАВЛИКЕНИ – ВИШОВГРАД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО с час 

на тръгване от 06
30

 ч. от АГ Павликени, от квотата на община 

Павликени. 

2. Разглеждане на предложение от кмета на община Павликени, за 

утвърждаване на промяна в маршрутното разписание на автобусна 

линия ПАВЛИКЕНИ–ДЪСКОТ–ВЕЛИКО ТЪРНОВО с час на 

тръгване 07
00

 ч. от АГ Павликени,  от квотата на община 

Павликени. 

3. Разглеждане на предложение от кмета на община Павликени, за 

утвърждаване на промяна в маршрутните разписания на автобусна 

линия ПАВЛИКЕНИ – ГОРСКО КОСОВО – ГОРСКО 
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КАЛУГЕРОВО с часове на тръгване от АГ Павликени 07
00  

ч. и 

15
30

 ч., от квотата на община Павликени. 

4. Разглеждане на предложение от кмета на община Павликени, за 

утвърждаване на промяна в маршрутното разписание на автобусна 

линия ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ с час на тръгване от                               

АГ Павликени 07
00  

ч., от квотата на община Павликени. 

5. Разни. 

Предложенията за промяна в маршрутните разписания по т. 1,3 и 4 

бяха утвърдени от Областен управител. Предложението по т.2 не бе 

утвърдено, тъй като не отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 2 от 

15.03.2002 г. 

 

7.2. Координация при изготвяне на планове за реализация на 

национални стратегически документи на регионално ниво,както и при 

осъществяване на мониторинг. 

През 2016 г. беше завършен процеса по изготвянето на Стратегия за 

развитие на социалните услуги в област Велико Търново 2016 – 2020, като 

същата беше представена и съгласувана на заседание на Областен съвет за 

развитие на област Велико Търново, проведено на 27.04.2016 г. След 

утвърждаването му, стратегическият документ беше качен на официалния 

интернет сайт на Областен управител Велико Търново. 

След влизането в сила на новия Закон за предучилищното и 

училищно образование беше стартиран процеса по изготвяне на Областна 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. През 

2016 г. членовете на Комисията по образование, наука, младежки дейности 

и спорт бяха информирани за необходимостта от изготвяне на областната и 

общински стратегии, бяха набелязани срокове за изпълнение и отговорни 

институции, беше разработен SWOT анализ. 

В изпълнение разпоредбите на чл. 13 и чл. 14 от Закона за младежта 

и във с реализиране на Националната стратегия за младежта (2010-2020) бе 

изготвен областен план за младежта на база предоставените общински 

планове. Също така бяха изготвени Аналитична справка и Отчет на Плана 

за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 

г. 

 

VI. Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на 

социална политика, която подпомага уязвимите групи и безработните. 

 

8. Утвърждаване и развитие на културата като национален приоритет 

и провеждане на балансирана регионална културна политика. 

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

областта. 

През последното тримесечие на годината беше изискана информация 

от общините за предстоящи през 2017 г. значими културни събития на 
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тяхна територия. Тази информация беше анализирана и обобщена и въз 

основа на нея е изготвен културен календар за 2017 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.  

 

8.2. Оказване на съдействие и координация при провеждане на 

културни инициативи. 

През разглежданата година беше продължена традицията в областта 

на културата Областен управител да подпомага провеждането на културни 

инициативи. Активно съдействие получиха следните национални и 

регионални инициативи: 

- Национален конкурс за произведение по мисъл на Елиас Канети; 

- Национален проект „Хан Кубрат и Велика България – история и 

бъдеще“; 

- XVI Национален музикално – фолклорен конкурс „Орфееви 

таланти“ –  Калофер; 

- Областен конкурс за детска рисунка „Цоньо Калчев“; 

- Областен литературен конкурс „Цани Гинчев и Никола Козлев“; 

- Международен фестивал на любителските комедийни театри, 

пантомима и сатира „Велко Кънев“ – Тополовград 2016; 

- Годишна държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“; 

- ХX Международен младежки музикален конкурс „Надежди, 

таланти, майстори“ – Добрич; 

- Национален план с мероприятия за отбелязване на годишнината 

от Първата световна война през 2017 г.; 

 

VII. Ясна перспектива за развитието на гражданското общество и 

бизнеса. 

 

9. Подобряване защитата, управлението и разпореждането с 

недвижими имоти държавна собственост. 

9.1. Разглеждане на постъпили заявления за разпореждане с имоти ДС 

от Комисията по управление и разпореждане на държавни имоти и 

вещи 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, 
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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 12 бр. заседания на комисията 

по управление и разпореждане с имоти държавна собственост, на които 

са взети 51 бр. решения по преписки за управление, разпореждане, 

стопанисване и контрол на собствеността. 

 

9.2. Разглеждане на постъпили преписки по управление с имоти и 

вещи ДС. 

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за държавна собственост, във връзка 

с чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 

и решение на Министерски съвет, са сключени 2 броя договори за 

безвъзмездно предоставяне право за управление върху имоти – публична 

държавна собственост, на община Велико Търново, а именно: 

1.  част от недвижим имот – публична държавна собственост, 

представляваща помещения, разположени на първи етаж в двуетажна сграда с 

идентификатор 10447.514.92.2 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Велико Търново, с административен адрес: гр. Велико 

Търново, ул. „Никола Габровски” № 23, включващи бивша столова с площ от 

54 кв.м, с прилежащи складово помещение с площ от 10.70 кв.м, кухня с площ 

от 20.10 кв.м, коридор с площ от 5.60 кв.м и коридор с площ от 17.60 кв.м, 

подробно описана в АпДС № 4614/10.11.2015 г. Във връзка с необходимостта 

на община Велико Търново за осъществяване и реализиране на социалната 

услуга „Обществена трапезария”, която да осигурява помощ и подкрепа на 

хора от целевата група чрез задоволяване на потребностите им от храна, 

Областен управител на област Велико Търново предоставя правото за 

управление на община Велико Търново за срок от 10 години. 

2. недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 10447.509.396 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с площ 1 518 кв.м, с начин на 

трайно ползване: „За археологически паметник на културата", с трайно 
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предназначение на територията „Урбанизирана“, подробно описан в Акт за 

публична държавна собственост № 4609/20.10.2015 г. Във връзка с 

организацията на общественото туристическо обслужване и паркиране към 

средновековните културни ценности, Областен управител на област Велико 

Търново предоставя правото за управление на община Велико Търново за 

срок, равен на остатъка от 10 – годишния срок от Решение № 386 на 

Министерски съвет от 2012 г., с което се предоставя правото на управление 

върху имот, представляващ групова недвижима археологическа културна 

ценност „Велика лавра“, актуван с АпДС № 3816/06.04.2012 г. 

Във връзка с правомощията на областния управител по ЗДС, свързани с 

предоставянето на свободни имоти/части от имоти/ - държавна собственост за 

безвъзмездно управление от държавни ведомства се поддържа справка/списък 

за предоставените имоти, съдържаща данни за документите, удостоверяващи 

правото на управление, наименованието на ведомството, вида на имота, 

площта му и срока /когато е приложимо/ на правоотношението. През 2016 год. 

дейността обхваща подготовката, оформянето, воденето и прекратяването на 

общо 55 броя досиета на имоти или части от имоти предоставени от Областен 

управител на ведомства. 

През периода, на основание чл.15, ал.2, изречение 2-ро от ЗДС и чл.6, 

ал.3 от ППЗДС, във връзка с § 82, ал.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за съдебната 

власт е издадена заповед и е сключен договор, с които е трансформирано 

правото на управление от Министерство на правосъдието в полза на Висшия 

съдебен съвет върху имот, ползван от Административен съд – В.Търново. 

С издадена заповед и сключен договор в полза на Министерство на 

икономиката е предоставен за управление имот, за нуждите на Главна 

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. 

Удължен е срока и на 1 бр.договор за ползване на имот – частна 

държавна собственост.     

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. 

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във 

връзка с чл. 11, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост и протоколно решение на Комисия по управление и разпореждане 

на държавни имоти и вещи, са издадени 3 броя заповеди на Областен 

управител – Велико Търново за безвъзмездно предоставяне за управление 

на движими вещи – частна държавна собственост, на юридически лица на 

бюджетна издръжка, а именно: 

1. Предоставени безвъзмездно за управление на Регионална Дирекция за 

социално подпомагане - гр. Велико Търново на 13 броя компютърни 

конфигурации; 
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2. Предоставен безвъзмездно за управление на Военно – окръжна 

прокуратура – София, за нуждите на Военно – следствен участък – Велико 

Търново на 1 брой метален шкаф; 

3. Предоставен безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция 

„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ на 1 брой 

климатизатор таванен CARRIER M42VKG018. 
 

На основание приети решения на Комисията по управление и 

разпореждане с държавни имоти през 2016 год. продължи дейността по 

подготовка, оформянето, воденето и прекратяването на общо 26 бр. 

наемни досиета на наематели на имоти – държавна собственост.  

През периода е сключен 1 бр. нов договор за наем на държавен 

жилищен имот, удължен е срока по 5 бр. наемни договора, от които 1 бр. с 

политическа партия, 1 бр. наемно правоотношение е прекратено. 

Изготвени са 5 бр. предупредителни писма до наематели с просрочени 

плащания по наемните договори. 

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.  

 

9.3. Разглеждане на постъпили преписки по придобиване и разпореждане 

с имоти и вещи ДС. 

През отчетния период, след взето решение от Комисия по управление и 

разпореждане на държавни имоти и вещи, одобрено от Областен управител, са 

водени 5 преписки за безвъзмездно 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. За 

три от тях е постъпило отрицателно становище от ведомството, в чието 

управление се намират имотите, за което са уведомени съответните общини. 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2016 г. 

 

 38 

Въз основа на решение на Министерски съвет и изготвен договор са 

прехвърлени следните имоти: 

1. В собственост на община Павликени: Недвижим имот, в 

управление на Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко 

Церковски“, гр. Павликени към Министерство на земеделието и храните, 

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

представляващ имот № 000264 в землището на гр. Павликени, с площ от 183 

860 кв.м, заедно с построените в него сгради, актуван с АДС № 

1647/19.01.2004 г и Акт № 4656/27.05.2016 г. за поправка на АДС 

1647/19.01.2004 г.  

и Недвижим имот, в управление на Професионална гимназия по 

аграрни технологии „Цанко Церковски“, гр. Павликени към Министерство 

на земеделието и храните, находящ се в с. Караисен, общ. Павликени, обл. 

Велико Търново, представляващ Обект: учебно опитно земеделско 

стопанство – земя с площ от 60 500 кв.м, заедно с построените в него 

сгради, актуван с АпДС № 1913/08.02.2005 г . 

2. В собственост на община Велико Търново: Недвижим имот, 

в управление на Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико 

Търново към Министерство на образованието и науката, находящ се в гр. 

Велико Търново, ул. „Йордан Инджето“ № 12, представляващ ½ ид. ч. от 

поземлен имот с идентификатор 10447.518.124 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на града, заедно с втори етаж от построената в 

него сграда, актуван с АпДС № 3705/21.06.2011 г. 

 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във 

връзка с чл. 68, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост и протоколно решение на Комисия по управление и 

разпореждане на държавни имоти и вещи, одобрено от Областен 

управител, са издадени 3 броя заповеди на Областен управител – Велико 

Търново за безвъзмездно прехвърляне в собственост върху движими 

вещи – частна държавна собственост, на юридически лица и други 

организации на бюджетна издръжка, а именно: 

1. На Областна дирекция на МВР, гр. Велико Търново на 3 броя 

принтери, за нуждите на ведомството; 

2. На Областна дирекция на МВР, гр. Велико Търново на 1 брой 

прахов пожарогасител FT 06, за нуждите на ведомството; 

3. На Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от 

„В и К Йовковци“ – Велико Търново на 1 брой лек автомобил марка 

Рено Лагуна с инв. № 1601, Рег. № ВТ 5335 АМ, за нуждите на 

Асоциацията. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 3 от Правилника за прилагане 

на Закона за държавната собственост, представител на Областна 
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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 са финализирани 2 преписки за продажба, а 

именно: 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.517.142 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, 

актуван с АДС № 3438/25.02.2009 г.; 

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.517.206 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, 

актуван с АДС № 4283/01.10.2013 г. и Акт № 4604/08.10.2015 г. за 

поправка на АДС № 4283/01.10.2013 г. 

 

Извършени са и 2 продажби на недвижими имоти, в управление 

на Областен управител Велико Търново, чрез провеждане на търг с явно 

наддаване, а именно:  

1. Поземлен имот № 000088 в землището на с. Полски Сеновец, 

общ. Полски Тръмбеш, с площ от 8 178 кв.м, с начин на трайно ползване: 

др. производствена база, актуван с АДС № 4632/19.02.2016 г. 

2. Поземлен имот № 000135 в землището на с. Страхилово, общ. 

Полски Тръмбеш, с площ от 27 541 кв.м, с начин на трайно ползване: 

пустееща необработваема земя, актуван с АДС № 4262/29.07.2013 г. 

Информация за продадените имоти, в управление на Областен 

управител Велико Търново, е подавана своевременно за отразяване 

промените в счетоводния баланс на Областна администрация. 

Всички приключени преписки са подвързани в папки, съгласно 

Утвърдените вътрешни правила за управление и разпореждане с имоти и 

вещи държавна собственист, 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“  

 

9.4. Разглеждане на постъпили преписки по надзор и актуване на 

имоти ДС. 
 

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 
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собственост текущо се оказва съдействие за необходимите документи по 

всяка конкретна преписка, съобразно характера на имота. 

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 Закона за 

държавната собственост. 

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. 

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 68 броя актове за държавна собственост в 

Информационната система „Регистър имоти”, от които 42 бр. актове за 

частна държавна собственост и 26 бр. актове за публична държавна 

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

държавната собственост, същите са вписани в Службите по вписванията по 

местонахождение на имота. След вписването им, заверени ксерокопия от 

тях са изпратeни на ведомствата, в чието управление се намира имота. 

Съгласно Утвърдените вътрешни правила за работа с Информационна 

система „Регистър имоти”, копия от вписаните актове за държавна 

собственост са архивирани съответно в: папка - класьор за съставени през 

съответната текуща календарна година АДС, който е неразделна част от 

информацията по чл. 82 от Закона за държавната собственост за 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството; папка - 

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

досие на АДС. Оригиналът е поставен по пореден номер в актовите книги 

за държавни имоти на територията на областта. Върнатите вписани актове 
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за държавна собственост са сканирани, прикачени и одобрени в 

Информационна система „Регистър имоти”.  

Документите по преписките, послужили като правно основание за 

издаване на акта за държавна собственост, са подвързани в папки, като 

оформените досиета са предадени за архивиране в архив „Държавна 

собственост”, при спазване на реда за архивиране уреден с Утвърдените 

вътрешни 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 2 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. 70, ал. 2 от ЗДС, се подвързват и съхраняват в 

създадените отделни регистри. През 2016 г. от МВР са постъпили 13 бр. 

копия на актове за публична държавна собственост. 

 

Във връзка с опазването и защитата на държавната собственост на 

територията на областта и по повод постъпили в Областна администрация 

Велико Търново преписки за извършване на административната услуга 

„Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна 

собственост“, след извършено обстойно обследване е констатирано, че 

заявителите не доказват по категоричен начин собственоста си върху целия 

имот. За частта от имотите, за които 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, са съставени 4 бр. актове за държавна собственост в 

управление на Областен управител за недвижими имоти, попадащи в 

околовръстни полигони, както следва: 

1. с. Лазарци, общ. Елена - АДС № 4625/08.01.2016 г., съставен за 

1512/2512 ид. ч. от имот с идентификатор 43061.501.43 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на селото, целия с площ от 2 512 кв.м; 
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2. с. Ребревци, общ. Елена - АДС № 4626/11.01.2016 г., съставен 

за 2189/3189 ид. ч. от имот с идентификатор 62360.404.18 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на селото, целия с площ от 3 189 кв.м; 

3. с. Донковци, общ. Елена - АДС № 4635/21.03.2016 г., съставен 

за имот с идентификатор 22976.355.16 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на селото, с площ от 1 329 кв.м; 

4. с. Горановци, общ. Елена - АДС № 4636/28.03.2016 г., съставен 

за 1032/2032 ид. ч. от имот с идентификатор 16016.505.4 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на селото, целия с площ от 2 032 кв.м; 

 

През 2016 г. по повод постъпили заявления за закупуване на имоти - 

държавна собственост, с цел изясняване на собствеността им е извършено 

обстойно обследване и на основание събрани документи са съставени 2 бр. 

актове за държавна собственост за недвижими имоти, в управление на 

Областен управител, а именно: 

1. АДС № 4632/19.02.2016 г., съставен за имот № 000088 в 

землището на с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш, с площ от 8 178 

кв.м, продаден чрез търг с явно наддаване, проведен на 10.06.2016 г.; 

2. АДС № 4638/31.03.2016 г., съставен за имот № 000140 в 

землището на с. Ново село, общ. Велико Търново, с площ от 7 493 кв.м. 
 

Във връзка с заповед на Областен управител Велико Търново, с 

която е отнето правото на управление върху имот от МТСП, поради 

отпаднала необходимост, за имота, представляващ част от сграда – 

масивна надстройка, находяща се в гр. Сухиндол, ул. „Христо Ботев“ № 81 

е съставен АДС № 4688/25.11.2016 г., в управление на Областен 

управител. 
 

През отчетния период, във връзка със завършена процедура по 

кадастрално заснемане на административната сграда, находяща се пл. 

”Център” № 2, гр. Велико Търново и Решение на Министерски съвет на 

Република България за обявяване на самостоятелните обекти в сградата от 

частна в публична – държавна собственост, бяха съставени нови актове за 

публична държавна собственост. 

 

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. 
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По постъпили искания по реда на чл. 109 от Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост от физически и 

юридически лица, както и във връзка с постъпили постъпили писма с 

приложени актове за общинска собственост, съгласно разпоредбата на чл. 

58, ал. 5 от Закона за общинската собственост, след извършване преценка 

на представените и събрани по преписките документи и проверка за 

законосъобразност, през отчетния период са изготвени 70 заповеди за 

деактуване на 159 бр. недвижими имоти държавна собственост. От тях 

20 за имоти, находящи се на територията на община Велико Търново, 8 – 

община Горна Оряховица, 1 – община Лясковец, 4 – община Елена, 20 – 

община Павликени, 2 – община Стражица, 8 – община Полски Тръмбеш, 1 

– община Сухиндол и 6 – 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 

Утвърдените вътрешни правила за работа с Информационна система 

„Регистър имоти”. 

Документите по преписките са подвързани в папки, като оформените 

досиета са предадени за архивиране в архив „Държавна собственост”, при 

спазване на реда за архивиране уреден с Утвърдените вътрешни правила за 

работа с архив „Държавна собственост”. 

През отчетния период е изготвена 1 бр. заповед за отказ от 

отписване от актовите книги за държавна собственост, на основание чл. 

112, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост, за недвижим имот, находящ се в гр. Елена, ул. „Чучур“ № 1, 

представляващ земя и сгради, съставляващи УПИ XV-1482 „За 

ветеринарна лечебница” в кв. 76 по плана на града, актуван с Акт за 

държавна собственост № 692/29.04.1964 г.  

 

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, 

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 954 броя актове за 

общинска собственост, в т.ч. от община Свищов - 70 броя, Стражица - 
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172 броя, Павликени - 142 броя, Лясковец - 26 броя, Елена - 163 броя, 

Полски Тръмбеш - 174 броя, Сухиндол - 12 броя, Златарица - 17 броя и 

Велико Търново - 178 броя актове за общинска собственост.  

Същите са проверени за законосъобразност и са архивирани към 

съответните регистри по общини. Един от съставеният АОС е върнат на 

община Велико Търново за комплектоване на преписка за отписване от 

актовите книги за държавна собственост, по реда на чл. 58, ал. 5 от Закона 

за общинската собственост, тъй като се отнася за имот - държавна 

собственост, преминал в собственост на общината по силата на закон. За 

един имот, за който е съставен АОС, е изискано становище от Областна 

дирекция „Земеделие“ – Велико Търново за собствеността на имота, като 

във връзка с получения отговор са дадени указания на община Стражица за 

предприемане на действия по отписване от актовите книги на акта за 

общинска собственост. 

 

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

Закона за държавната собственост, през 2016 г. не са констатирани и не 

са постъпвали искания от държавни ведомства за принудително изземване 

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

правно основание. 

 

9.5. 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 копия на договори за 

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

заповеди и други документи касаещи собствеността им. През 2016 г. са 

обработени 135 бр. преписки за предоставяне на заверени копия на 

документи от архив „Държавна собственост“ и 25 бр. преписки по 

заявления на физически и юридически лица за справки по регистрите за 

имоти – частна и публична държавна собственост.  

 

9.6. Издаване на удостоверение относно статута на недвижим имот. 

През отчетния период постъпиха и бяха разгледани 570 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. 
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Също така, по постъпили преписки за извършване на 

административната услуга „Издаване на удостоверение за наличие или 

липса на акт за държавна собственост“ за имоти, находящи се в 

околовръстни полигони и за които собственика е неустановен, е 

извършено обстойно обследване и е събрана допълнително информация от 

съответните общини и общински служби по земеделие, на територията на 

които се намират имотите, както и от други институции, необходима за 

изясняване на собствеността. Когато се констатира, че заявителят не 

доказва по категоричен начин, че е собственик на целия имот и във връзка 

с опазването и защитата на държавната собственост на територията на 

областта, за частта от имотите, или целия имот, за които собственика е 

неустановен, са издадени удостоверения, че имотите са държавна 

собственост, на основание чл. 6, ал. 1, предл. 2-ро от Закона за 

собствеността /редакция 16.11.1951 г./ Такива удостоверения през 

отчетния период са издадени за следните имоти: 

1. с. Калайджии, общ. Златарица - 3636/5136 ид. ч. от имот с 

идентификатор 35273.300.108 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на селото, целия с площ от 5 136 кв.м; 

2. с. Долно Шивачево, общ. Златарица - имот с идентификатор 

22890.100.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото, с 

площ от 2 824 кв.м; 

3. с. Войнежа, общ. Велико Търново - 736/1736 ид. ч. от имот с 

идентификатор 11898.517.3 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на селото, целия с площ от 1 736 кв.м; 

 

Във връзка с постъпили заявления и след извършена проверка, през 

отчетния период са издадени на 24 бр. удостоверения за наличие или липса 

на претенции за възстановяване на собствеността, както и 7 бр. 

удостоверения, че имотите са отписани от актовите книги за държавна 

собственост. 

 

9.7. Изплащане на обезщетения на собственици на отчуждени имоти 

частна собственост за държавни нужди. 

През 2016 г. за изплащане на обезщетения, съгласно чл. 39а от 

Закона за държавната собственост, във връзка с проведена процедурата по 

отчуждаване на части от имоти – частна собственост с Решение на 

Министерски съвет № 363/10.06.2008 г. за изграждането на обект: 

”Реконструкция и рехабилитация на Път III – 407 ”Стражица – Полски 

Тръмбеш – Свищов” от км 80+790.27 до км 92+314.81”, са постъпили     

3 бр. заявления и са проведени три заседания на комисия, определена 

със заповед на Областен управител Велико Търново, като са изплатени 

обезщетения на трима собственика на отчуждени земи, попадаща в 

обхвата на пътя, а именно: за част от имот № 108007 в землището на с. 

Хадждидимитрово, общ. Свищов и за част от имот № 040002 в землището 

на с. Павел, общ. Полски Тръмбеш.   



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2016 г. 

 

 46 

За изграждането на Обект: “Път ІІ-55 „Велико Търново – Гурково“, 

в участъка от км 11+170 до км 31+561 км”, във връзка с изплащане на 

обезщетения за отчуждени части от имоти – частна собственост с 

Решение на Министерски съвет № 285/23.04.2009 г., са проведени пет 

заседания на комисия, определена със заповед на Областен управител 

Велико Търново, по постъпили 6 бр. заявления и са изплатени 

обезщетения на собствениците на отчуждени земи, попадащи в обхвата 

на пътя, а именно: за част от имот № 314008, съответстващ на 

новообразуван имот № 314010 в землището на с. Вонеща вода, общ. 

Велико Търново и за част от имот 137022 в землището на с. Райковци, 

общ. Велико Търново. 

За изграждането на Обект: “Път ІІ-55 „Велико Търново – Гурково“, 

в участъка от км 11+170 до км 31+561 км”, във връзка с изплащане на 

обезщетения за отчуждени части от имоти – частна собственост с 

Решение на Министерски съвет № 814/21.12.2013 г., е проведено едно 

заседание на комисия, определена със заповед на Областен управител 

Велико Търново, по постъпили 2 бр. заявления и са изплатени 

обезщетения на собствениците на отчуждена земя, попадаща в обхвата 

на пътя, а именно: за част от имот № 318010, от който е образуван имот 

№ 318016 в землището на с. Вонеща вода, общ. Велико Търново. 

 

 

Февруари 2017 г. 


