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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Изминалата 2017 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 2017 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.  

Към 21 декември 2017 г. около 25 проекта в региона са със статус 

приключени, останалите са в процес на изпълнение или договорите за тях 

са сключени наскоро. В тази статистика не влизат одобрените проекти по 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

Информацията за тях е в системата ИСАК. През предишния програмен 

период 2007-2013 г. във Великотърновска област са изпълнени общо 325 

договора на стойност 319 832 258 лева от общо 174 бенефициента. За 

периода 2007-2013 г. по брой сключени договори и размер на привлечени 

европейски средства, област Велико Търново е на първо място в Северен 

централен район (СЦР) в съпоставка с областите Русе, Габрово, Разград и 

Силистра. 

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 2017 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 2017 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. 
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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. Диалогът 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., 

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. 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р  ЛЮБОМИРА  ПОПОВА /П/ 

Областен управител  

на област Велико Търново 
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Стратегическите цели за 2017 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  

През 2017 г. беше осигурена поддръжка на ефективната работа и 

резервиране на използваната административната информационна система 

АИС МИКСИ М2009. Извършено беше обновяване на АИС М2009 до 

последната й версия и същата е в режим на реална експлоатация, считано 

от 10.04.2017 г.  

Внедрените услуги и процедури бяха окончателно приведени в 

съответствие с Вътрешните правила за оборот на електронни документи 

и документи на хартиен носител в Областна администрация Велико 

Търново и публичната информация за административните услуги и 

процедури, представена на интернет страниците на администрацията и на 

Административния регистър, Регистър на услугите. Автоматизирани бяха 

процесите при регистриране на всички административни услуги и 

процедури по отношение избор на заявление, дело, срок, насочване, 

приключване с определен документ. 

От началото на месец септември 2017 г., след привеждане на АИС в 

съответствие с единния технически протокол, утвърден от председателя на 

Държавната агенция „Електронно управление“, администрацията е 

включена в средата за извършване на електронен обмен на документи 

между администрациите.  

При хоризонт до 1 ноември 2018 г. всички администрации да 

обменят документи единствено по електронен път, администрацията 

стартира дейности по разработване и интеграция на уеб базирано 

приложение за приемане на заявления за електронни административни 

услуги и документи с АИС. С внедряване на уеб базирано приложение, 

администрацията ще предоставя първоначално три комплексни електронни 

административни услуги за издаване на удостоверения, свързани с имоти 

държавна собственост. 

С оглед намаляване на плащанията в брой при предоставяне на 

административни услуги и акцентиране върху безналичните плащания, 

администрацията инсталира в  Звеното за административно обслужване 
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ПОС терминално устройство за безконтакти карти за  плащане. 

Въвеждането на ПОС терминалното устройство бе с цел улесняване на 

гражданите, а също и е част от политиката на правителството за 

намаляване на финансовата тежест на задължените лица при извършване 

на техните плащания към бюджета.  

Чрез попълнени анкетни карти в звеното за административно 

обслужване на областна администрация, 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, 

беше осъществено измерване на удовлетвореността от административното 

обслужване.  

Всички анкетирани посочват, че времето за обслужване е било 

съобразено с изискванията на Наредбата за административно обслужване. 

Анкетираните определят служителите като „компетентни“ и „любезни и 

отзивчиви“. Няма констатирани случаи на грубо и неуважително 

отношение, наличие или предпоставки за корупционни практики. 98 % от 

анкетираните оценяват качеството на административно обслужване като 

„отлично“. 

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 2017 г. беше осъществено процесуално представителство по 

осем граждански дела, четири административни дела, едно заповедно 

производство и две изпълнителни дела /по упълномощаване от страна на 

Министерство на финансите/. 

Предмет на три 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/. Всички тези дела 

приключиха с негативно решение по отношение на държавата, като не 

беше допуснато касационно 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. 
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Осъществено е процесуално представителство на Министерство на 

финансите по две изпълнителни дела с предмет възстановяване на 

заплатени от страна на държавата вместо ответника негови задължения за 

издръжка. Делата са висящи.   

Областен управител осъществява процесуално представителство на 

Министерство на финансите по гражданско дело с предмет заведен иск от 

банка срещу държавата за неиздължен кредит от страна на 

кредитополучател, който е починал и всички негови наследници са 

отказали да получат наследството. Делото е висящо. 

Спечелено от Областен управител е на първа инстанция 

административно дело, образувано по жалба на служител, на когото е 

наложено дисциплинарно наказание. Срещу решението е подадена 

касационна жалба от служителя и делото е висящо. 

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 е явявал като 

пълномощник на Министъра на Финансите. Делото е приключило в полза 

на държавата.   

В полза на Областен управител е приключило административно 

дело, предмет на което е оспорване на решение на Общински съвет 

Златарица. С определение е прекратено производството по делото, тъй 

като оспореното решение е било отменено от общинския съвет в хода на 

съдебното производство. 

В полза на Областен управител е приключило на първа инстанция и 

административно дело, предмет на което е законосъобразността на заповед 

на Областен управител, с която е отменен съставен от  Община Елена акт 

за частна общинска собственост. Подадена е касационна жалба и 

производството е висящо. 

Срещу неизправни наематели са заведи две дела. По отношение на 

единия наемател е издадена Заповед за изпълнение на парично 

задължение, която е оспорена и Областен управител е завел иск по общия 

ред срещу длъжника, като това производство е висящо. По отношение на 

другия неизправен наемател е заведено гражданско дело, като в хода му 

длъжника е погасил по-голяма част от дължимите суми, а за останалите 

производството е висящо.  

С цел оказване на правна помощ за законосъобразното 

осъществяване на правомощията през 2017 год. са изготвени и 

публикувани на интернет страницата 11 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. 
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1.3. Поддържане на Системата за управление на качеството ISO 

9001-2008 и Системата за управление сигурността на информацията 

ISO 27001-2013. 

На 15.02.2017 г. беше внедрена интегрирана система за управление 

ISO 9001 & ISO/IEC 27001 (ИСУ) в съответствие с новата версия на ISO 

9001:2015. 

На 28.04.2017 год. от фирма „Рина България“ ЕООД беше проведен 

успешно ресертификационен одит на Интегрираната система за 

управление, внедрена в Областна администрация Велико Търново, в частта 

й, касаеща съответствие с новата версия на стандарта ISO 9001:2015. 

Одитът завърши без констатирани несъответствия. Издаденият сертификат 

с № 35068/17/S е със срок на валидност от  09 май 2017 г. до 9 май 2020 г. 

Сертификацията по стандарт ISO 9001:2015 е с обхват „Провеждане 

на регионална политика за осъществяване на държавно управление по 

места и осигуряване на съответствие между националните и местните 

интереси. Административно обслужване на физически лица и 

организации“. 

На 01.06.2017 г. бяха утвърдени процедурите и документите по 

сигурност на информацията в съответствие със стандарта ISO/IEC 

27001:2013. 

В периода 29.11-01.12.2017 г. SGS България ЕООД извърши 

ресертификационен одит на ИСУ за съответствие с международния 

стандарт ISO/IEC 27001:2013. Одитът завърши без констатирани 

несъответствия. В Доклада от одита бяха представени пет възможности за 

подобрение. Издаденият сертификат с № BG15/91350 е валиден от 03 

февруари 2018 г. до 02 февруари 2021 г. 

По време на прегледа от ръководството, проведен на 27.11.2017 г., се 

констатира, че изменение в политиките по сигурност на информацията не е 

необходимо. Ръководството разглежда въвеждането изискванията на 

ISO/IEC 27001:2013 от гледна точка на превантивност като непрекъснатото 

усъвършенстване на процесите по сигурността на информацията е част от 

поставените цели. 

При проведен на 17.11.2017 г. вътрешен одит на ИСУ по отношение 

на сигурност на информацията, беше регистрирана една забележка и 

съответния документ «Искане за коригиращо действие № 1 от 17.11.2017 

г.» като определените коригиращи действия са извършени в срок и 

несъответствието е закрито.  

Регистрираното «Искане за коригиращо/превантивно действие № 2 от 

27.01.2016 г.», продължено с ново «Искане за коригиращо/превантивно 

действие № 5 от 31.10.2016 г.» относно осигуряване на поддръжка от 

фирмата доставчик за ефективната работа и ежедневно резервиране 

данните на АИС МИКСИ е изпълнено ефикасно и закрито. 

В изпълнение на приетия 04 ОД-04.01 План за третиране на риска, 

след извършена оценка на риска, беше стартирано внедряване на уеб-
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приложение за електронни административни услуги и проведени обучения 

за служебно развитие на персонала. 

В изпълнение на Целите по сигурността за 2017 г. за поддържане 

високо ниво на сигурност на информацията за всички критични за работата 

на администрацията информационни системи (АИС М2009, ПИС АПИС, 

счетоводна ИС Ажур, ИС за ТРЗ) и активи е осигурена външна 

професионална поддръжка, осигурено е 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.  

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 комуникационната система; 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, пожаро-известителна система, системата за евакуация 

от сградата на администрацията, климатизация.  

В изпълнение на целта за укрепване на административния капацитет, 

служители участваха в обучения по защита на класифицираната 

информация и по управление на риска. По инициатива на Областен 

управител всички служители бяха запознати с предизвикателства и 

възможни мерки в сферата на сигурността на информацията. 

През 2017 г., след анализ на вписаните в Регистъра на събитията, 

свързани със сигурността на информацията 16 бр. събития и регистриран 

един Доклад за събития или слабости, свързани със сигурността на 

информацията, беше подменен сървър, 3 бр. компютърни конфигурации, 

документен център и мултифункционално устройство, извършени бяха 

подобрения на системата за видеонаблюдение, на климатизацията в 

сървърно помещение, на обслужването на резервното електрозахранване. 

През 2017 г. беше проведено упражнение Проиграване на схема за 

физическа охрана на административната сграда и помещенията, в които се 

създава, обработва и съхранява класифицирана информация за тестване на 

Плана за непрекъснатост на работата с цел осигуряване адекватното му 

привеждане в изпълнение при необходимост. 

Администрацията притежава необходимите лицензи за операционни 

системи MS Windows и другите необходими програмни продукти.  

Областен управител и директорите на дирекции текущо 

утвърждаваха, променяха и отнемаха правата за достъп на потребителите 

до информационните системи. 

Изготвените карти на информационните ресурси съдържат актуални 

описания на съставните части, инсталираните версии и настройки на 

програмните продукти, на местоположението на активите за целия период 
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от закупуването, предаването за ползване до евентуалното им излизане от 

употреба. 

През 2017 г. на териториални ведомства бяха предоставени 5 бр. 

излезли от употреба в администрацията компютърни конфигурации с 

принтери. 

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 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; подаване на 

искане от възложител по ЗОП за наличие или липса на публични 

задължения; връчване/подаване на документи в рамките на контролни 

производства; справки за задълженията по МДТ; подаване в НОИ чрез 

интегрирана система за електронен обмен на документи и данни за 

изплащане на парични обезщетения от ДОО на Приложения 9 и 10 от 

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено 

осигуряване за издадените болнични листи; публикуване на информация за 

провежданите процедури по ЗОП на портала за обществени поръчки 

(АОП). 

Използването на системата за електронно банкиране e-Cash допринася 

за ефективна работа с банковите сметки на администрацията. 

 

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

управление на процеса по възстановяване и подпомагане след 

бедствия 

2.1. Поддържане на готовността и способността на свързочно-

оповестителните средства. Подобряване на превантивната дейност и 

готовността за реагиране при бедствия. 

Свързочно-оповестителните средства за оповестяване при 

привеждане в по-висока степен на бойна и оперативна готовност, при 

мобилизация и във военно време, с които разполага Областна 

администрация – Велико Търново, се поддържат в постоянна готовност и 

се планират и провеждат мероприятия за повишаване на тяхната 

способност. 

Дейностите по своевременно оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при привеждане в различни степени 

на готовност при мобилизация, разсредоточаване и евакуация при видовете 
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опасности, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии се 

изпълняват чрез организирано денонощното дежурство, носено от 5 лица, 

оперативни дежурни по Областен съвет по сигурност.  

Свързочно-оповестителната система на областта се тества  

ежедневно, като за целта се провеждат сеанси с оперативните дежурни по 

общинските съвети по сигурност в областта, получават се и се отработват 

учебни команди и сигнали, подавани чрез системата от органите на Главна 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и 

Министерство на отбраната. 

За повишаване на готовността на техниката и личния състав, бяха 

проведени и 12 ежемесечни тренировки, 1 комплексна тренировка и една 

годишна проверка на сиренно-оповестителната система.  

На 02.06.2017 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“. Проверката бе извършена по утвърден от областен 

управител План за провеждане на тренировката по задействане на сиренно-

оповестителната система на страната на 2 юни 2017 г., за територията на 

Област Велико Търново, с който бяха набелязани целите, учебните 

въпроси, реда за провеждане и отчитане на резултатите от тренировката. 

Обобщените данни за областта 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 

двете национални тренировки за усвояване на част от разработен „План за 

използване на пощенските и електронните 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 21.03.2017 г. и 30.11.2017 г. тренировки се 

включиха успешно общинските съвети по сигурност на десетте общини на 

територията на областта. 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 2017 г. успешно се изпълняваха и задълженията по подписания 

между Министерство на вътрешните работи и Областна администрация 

Велико Търново Протокол за сътрудничество за приемане на сигнали, 

получени на телефон 112, които се отнасят до бедствия; терористични 

актове; авария и 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. Обслужването на сигналите за инциденти и предпоставки за 
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инциденти, получени на основание подписания протокол за 

сътрудничество, бяха в съответствие с утвърдените 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. Оперативните дежурни по 

Областен съвет по сигурност уведомяваха своевременно 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 за получените сигнали. 

За намаляване на риска от бедствия, през 2017 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 2017 г. беше проведена на 

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

Община Лясковец, а през м. септември 2017 г. - тренировка на Щаба за 

изпълнение на Плана за защита при бедствия на Община Горна Оряховица. 

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.  

За осигуряване своевременното оповестяване на органите на 

изпълнителната власт при възникнали извънредни ситуации чрез 

Националната система за ранно предупреждение, съвместно с РДПБЗН – 

Велико Търново бяха актуализирани и личните идентификационни номера 

на членовете на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при 

бедствия. 

До органите на местната администрация своевременно бяха 

предоставени постъпващите в Областна администрация – Велико Търново 

прогнози за времето и метеорологичната обстановка, изискващи 

повишаване на готовността за реагиране и предприемане на превантивни 

мерки за недопускане на неблагоприятни последици. 

През 2017 г., по заповед на Областен управител бе извършена и 

ежегодната проверка на техниката-запас с мобилизационно назначение, 

водеща се на отчет във Военно окръжие Велико Търново. Проверката 

обхвана 123 юридически лица и собственици, с общо 1671 единици 

техника, от които водещи се на военен отчет 1386 единици и  получили 

мобилизационно назначение 232 единици. Резултатите от проверката бяха 

представени на вниманието на кметовете на общини, ОДМВР – Велико 

Търново и ОД „Земеделие“ – Велико Търново. 

В установените срокове, съвместно с Военно окръжие Велико 

Търново и общините на територията на областта, бяха предприети 

действия за своевременно организиране на процедурите по отсрочване на 
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запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при 

мобилизация за предстоящия отчетен период 2018 г. – 2019 г. Въз основа 

на предложенията на кметовете на общини, бяха изготвени и представени в 

Министерство на отбраната списъци с предложения за длъжности съгласно 

НКПД, изпълнявани от запасни и с предложения за техника запас по 

типове и видове, определена за безусловно отсрочване. 

През 2017 г. Областна администрация Велико Търново предприе и 

редица мерки за подобряване на превантивната дейност и готовността за 

реагиране при бедствия на територията на областта. Областният управител 

проф. д-р Любомира Попова проведе работна среща с председателя на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър 

Горновски във връзка с ежегодното обследване на техническото и 

експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към 

тях на територията на област Велико Търново. Целта бе да се засили 

вниманието към тях с цел превенция и недопускане на сериозни 

инциденти, които могат да причинят материални щети и да създадат риск 

за живота и здравето на хората.  

Проверката бе проведена в периода м. май 2017 г. – м. септември 

2017 г., като комисията състави 113 констативни протокола за оглед на 

земнонасипна язовирна стена. След утвърждаване на протоколите от 

страна на областен управител, същите в изпълнение на разпоредбите на. 

Закона за водите бяха връчени на кметовете на общини, на собствениците 

на язовирните стени и изпратени по компетентност на Държавната агенция 

за метрологичен и технически надзор и Басейнова дирекция – Дунавски 

район за предприемане на действия съобразно техните правомощия. 

По време на годишния преглед, назначената Междуведомствена 

комисия е констатирала един язовир в предаварийно състояние – язовир 

„Паскалевец“, с. Паскалевец, Община Павликени. По отношение на язовир 

„Кус Кору“, Община Горна Оряховица, язовир „Рибарника“ и язовир  

„Мандра махала“, Община Златарица и язовир „Сухи дол“, Община 

Лясковец,  комисията е предложила да се извърши анализ и да се вземе 

решение за извеждане от експлоатация. Решения от компетентните органи 

за извеждане от експлоатация са взети по отношение на язовир 

„Паскалевец“, Община Павликени, язовир „Козловец“ и язовир „Коклюка“, 

Община Свищов, а язовир „Ташлъдере“, Община Стражица е предложен за 

извеждане от експлоатация и предстои вземане на решение. 

За осигуряване на безопасната експлоатация на язовирите на 

територията на Област Велико Търново своевременно бяха предприемани 

и действия за свеждане до знанието на собствениците на обектите на 

всички указания, дадени от съответните контролните органи. 

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 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2017 г. 

 

 14 

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 02.11.2017 г. бе проведено 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. 

Съгласно обобщената информация, за зимното поддържане през 

сезон 2017/2018 г. на републиканската пътна мрежа на територията на 

Област Велико Търново е предвидена необходимата техника за постигане 

на съответните степени и нива на поддържане, както следва: 

 
№ Видове машини Брой машини по оперативен план 

1. Роторен снегорин 3 

2. Автогрейдер 3 

3. Трактор със СУ 22 

4. Автомобил СУ+ПР-7.5 м³ 45 

5. Автомобил ПР-5.5 м³5 5 

6. Товарни машини 14 

Всичко 92 

 

Активно през 2017 г. работи и 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 бяха разгледани  

30 искания на кметове на общини за финансиране. В резултат на взетите 

решения, областен управител изготви и представи в Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 1 

становище за подкрепа на искане на областен управител за финансиране на 
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стойност 395 359.20 лева и 28 становища за подкрепа за искания на 

кметовете на общини на обща стойност 21 806 809.92 лева, разпределени 

както следва: 

Община Велико Търново – 8 искания, на стойност 9 889 526.80 лева; 

Община Горна Оряховица – 2 искания, на стойност 513 705.02 лева;  

Община Елена – 3 искания, на обща стойност 569 866.95 лева; 

Община Павликени – 4 искания, на стойност 998 177.82 лева; 

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

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

Община Стражица – 5 искания, на стойност 2 881 375.62 лева; 

Община Сухиндол – 1 искане, на стойност 6 015 482.20 лева. 

С Постановления на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 

от Закона за държавния бюджет на Република България през 2017 г. за 

непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствия за Област Велико Търново бяха 

одобрени за финансиране обекти на обща стойност 4 403 598 лева, както 

следва: 

За Община Велико Търново – 8 обекта, на стойност 3 328 235 лева; 

За Община Горна Оряховица – 1 искане за разплащане на извършени 

неотложни аварийно-възстановителни работи, на стойност 143 253 лева;  

Община Елена – 2 обекта, на обща стойност 231 267 лева; 

Община Стражица – 2 обекта, на стойност 565 687 лева; 

Община Сухиндол – 135 156 лева за проучвателни и проектни 

работи. 

За осъществяване на контрол по изпълнението на решенията на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет относно разходването на отпуснатите средства, през 

2017 г. по заповед на Областен управител бе извършена проверка на 

всички обекти, получили финансиране през предходната 2016 г. както и на 

обектите, чието изпълнение е приключило през 2016 г., независимо от 

периода на отпускане на средствата. В обхвата на проверката бяха 

включени 13 обекта, получили финансиране на обща стойност 3 307 958 

лева, от които 8 обекта в Община Велико Търново, 2 обекта в Община 

Лясковец и 3 обекта в Община Свищов. 

В изпълнение на Решение № 582 от 14 юли 2016 г. и Директивата за 

привеждане на страната в готовност за работа във военно време в Областна 

администрация – Велико Търново бе разработен и утвърден „План за 

привеждане на Област Велико Търново в готовност за работа във военно 

време“ /поверително/, а до кметовете на общини бяха изпратени указания 

за разработване на общинските планове. 

На основание и в съответствие чл. 16, т. 6 и чл. 22, ал. 2 от Закона за 

противодействие на тероризма, т. 2 от Решение № 669 от 02 ноември 2017 

г. на Министерския съвет, Националния план за противодействие на 

тероризма и Областния план за защита при бедствия, бе разработен нов 
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„Областен план за противодействие на тероризма“ за територията на 

Област Велико Търново. С плана 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.  

В изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните 

формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни 

ситуации в Република България за периода 2012 – 2020 год. и Плана за 

изпълнение на Стратегията за периода 2013 – 2020 год., на 04.12.2017 г. бе 

проведен Областен семинар на тема „Състояние на доброволните 

формирования и участието им в дейността по защитата на живота и 

здравето на населението, опазване на околната среда и имуществото“. 

Семинарът бе организиран от Областна администрация – Велико Търново, 

съвместно с Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – Велико Търново и участие в него взеха представители на 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, 

представители на РДПБЗН – Велико Търново, представители на РСПБЗН 

от областта, служители в Областна администрация – Велико Търново и 

общинските администрации, както и доброволци. Фокусът на семинара бе 

сложен върху статута и правомощията на ръководителя на доброволното 

формирование. 

Областният управител подкрепи провеждането на инициативата 

Детска лятна полицейска академия. През 2017 г . такава бе организирана и 

проведена в  градовете Елена, Павликени и в село Балван. По време на 

заниманията участниците усвояваха знания за превенция на 

престъпленията, агресията, ограничаването на трафика на хора, 

безопасността на движението по пътищата, оказването на първа помощ, 

реагирането при пожари и други бедствия. 

 

 

3.Поддържане на висококвалифициран и устойчив административен 

капацитет  

 

3.1.Развитие на висококвалифициран и устойчив администрати-

вен капацитет 

Във връзка със задълженията, произтичащи от чл. 35 от Закона за 

държавния служител, а именно, че органът по назначаване осигурява 

условия за обучение за професионално и служебно развитие, през м. март 

2017 г. бе утвърден от Областен управител, изготвеният въз основа на 

подадените лични планове за обучение от всеки служител, обобщен 

Годишен план за задължително и специализирано обучение на 
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служителите от Областна администрация – Велико Търново по Каталога на 

Институтът по публична администрация /ИПА/ за 2017 г.  

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 и 

заявени 25 бр. специализирани обучения от служителите в 

администрацията. С оглед организирането на процеса по подаване на 

заявките за обучение в информационната система на ИПА и изискването в 

нея да се регистрират обучения само след извършено заплащане на 

дължимите такси за обучение, след прецизиране на финансовия ресурс и 

необходимостта от обучение, бяха заявени 7 бр. обучения за 8 бр. 

служители от Областна администрация – Велико Търново. В края на м. 

март 2017 г. ИПА започна изпълнението на Проект „Работим за хората – 

укрепване капацитета на институциите за посрещане на 

предизвикателствата на съвременните публични политики“ по ОП „Добро 

управление“, по който се предвижда да се реализират част от планираните 

обучения посочени в Каталог 2017 г. на ИПА, без да се заплаща такса за 

участие в тях. Тези обучения се предвижда да бъдат реализирани в периода 

септември 2017 г. – декември 2018 г. и са отразени в изготвения Годишен 

план за задължително и специализирано обучение на служителите от 

Областна администрация – Велико Търново. По Проекта са реализирани 2 

бр. обучения, в които участие се взели 5 броя служители. 

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 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 2017 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 2017 година в Областна администрация Велико Търново 

преминаха краткосрочно обучение 28 студенти по 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.  

В Областна администрация – Велико Търново е създаден и се 

поддържа регистър за имотното състояние. Той своеобразен източник на 

информация, необходима при изготвянето на сравнителен анализ и справка 
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за промените настъпили в имотното състояние и получените 

възнаграждения, извън основното трудово и служебно правоотношение на 

служителите. 

През 2017 година той бе актуализиран на база промените настъпили 

през 2016 г. в чл. 29. ал. 4 от Закона за държавния служител /ЗДСл/, а 

именно, че когато държавния служител няма промяна в обстоятелствата, 

подлежащи на деклариране не подава декларация, а уведомява писмено 

органа по назначаването. През 2017 г. в Областна администрация са 

подадени 5 бр. имотни декларация на основание чл. 29, ал. 2 от ЗДСл, за 

промяна в имотното състояние или за получени възнаграждения, свързани 

с полагане на труд извън служебното правоотношение и 15 бр. 

уведомления за липса на промяна в обстоятелствата на декларираното през 

предходната година.  

От служителите, назначени по трудово правоотношение, са подадени 

5 бр. декларации на основание чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда, като 

промяна в обстоятелствата на декларираното през предходната година има 

само един. 

В изпълнение на Плана за действие за превенция и противодействие 

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

и унифицирано планиране и отчитане на дейността в областта на 

антикорупционната политика бе актуализиран указател с имена и телефони 

на длъжностни лица от териториалните и от общинските администрации 

на област Велико Търново, отговарящи за превенция на корупцията. 

Указателят е предоставен на териториалните органи на изпълнителната 

власт и общинските администрации, като същият е оповестен и на 

интернет страницата на Областен управител – www.vt.government.bg, 

раздел – Съвети и комисии, секция - Областен Обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията. 

Изпълнени бяха и останалите мерки, заложени в Плана за действие 

за превенция и противодействие на корупцията, като прилагане на 

антикорупционен механизъм за докладване на прилаганите 

антикорупционни механизми за докладване на резултатите в областта 

противодействие на корупцията в общинските администрации и 

териториалните звена на централната изпълнителна власт бе изискана 

информация от  същите с цел повишаване на контрола към 

антикорупционните механизми и превенция на корупцията. Добрите 

практики въведени в общинските администрации и в териториалните 

структури не допускат възможности за корупционни прояви. 

От териториалните звена на централната изпълнителна власт, както и 

от общинските администрации, е изискана информация за постъпили 

сигнали за корупция срещу техни служители. От извършения анализ, е 

видно, че липсват сигнали за корупция или злоупотреби в общинските 

администрации на територията на област Велико Търново. Единствено 

ОДМВР Велико Търново предоставя на вниманието на Областния 

обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Велико 
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Търново сигнал, с твърдения за корупционно поведение срещу служители.  

След приключване на дисциплинарното производство на служителите е 

наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“, като на същите е 

прекратено служебното правоотношение на държавни служители в МВР. 

И през 2017 г. Областния Обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията Велико Търново проведе изнесени 

приемни на териториите на десетте общини в областта. Целта бе постигане 

на по-висока ефективност в борбата с корупцията на областно ниво, 

подобряване на институционалното сътрудничество и ефективност на 

превенцията.  Съветът актуализира правилата си за работа, като  предвиди 

провеждане на неприсъствени заседания и изпращане на материали, 

бележки, предложения становища на членовете на Съвета по електронен 

път. 

На 08 ноември (сряда) 2017 г. Областен управител съвместно с 

Асоциация „ Прозрачност без граници“ бе домакин на регионална кръгла 

маса на тема: „Добри практики и успешни истории в местната система за 

почтеност“. В събитието взеха участие представители на: областна 

администрация, Асоциация „ Прозрачност без граници“, общини, 

териториални органи на изпълнителната власт и органи на местно 

самоуправление. Пред участниците в кръглата маса бяха представени 

разработените доби практики и работещи модели за ефективно и почтено 

yпpавление от „Индекса на местната cиcтема за почтеност“ в българските 

общини. 

Като добра практика на Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията в област Велико Търново бе отчетено 

организирането и провеждането на изнесени приемни на членовете на 

Съвета в общинските центрове, както и огласяването на всички взети 

решения от заседания и решения по антикорупционни политики на 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията в област Велико Търново чрез интернет страницата на 

Областен управител.  

 

4. Повишаване на ефективността на публичните разходи, осигуряване 

на добро финансово управление и надеждни системи за контрол на 

публичните средства 

 

4.1. Ефективност на публичните разходи, осигуряване на добро 

финансово управление и надеждни системи за контрол на публичните 

средства  

Дейността по финансовото управление и контрол през 2017 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 
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на ЗФУКПС; Стратегия за управление на риска; Интегрираната система за 

управление и Вътрешните правила на Областна администрация Велико 

Търново, като част от системата за финансово управление и контрол . 

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 /СФУК/ 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. 

СФУК е изцяло съобразена със стратегическите цели на Областна 

администрация Велико Търново, които са съдържателно обвързани с 

мандатната програма на 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 определени конкретни задачи и сроковете за тяхното изпълнение, 

индикатори за тяхното измерване, отговорни структурни звена и 

служители. 

Част от СФУК са утвърдени със заповеди и действащи в 

администрацията вътрешни правила, които изграждат нейната контролна 

среда. През 2017 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.  

 

5. Прозрачност в дейността на администрацията и улесняване на 

достъпа до обществена информация  

 

5.1.Завършване дейностите по реконструкция на интернет 

страницата на областен управител в съответствие с унифицираната 

визия на държавната администрация 

Комисия, назначена със Заповед на областен управител обсъди и 

предложи нова структура на официалната интернет страница на Областен 

управител на област Велико Търново, ориентирана към обобщаване на 

информацията в следните групи раздели: 

• Област Велико Търново 

• Областен управител 

• Администрация 
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• Съвети и комисии 

• Административни услуги и дейности 

• Документи 

• Избори и референдуми 

• Асоциация по ВиК 

 

На 04.05.2017 г. Областен управител утвърди «Задание за 

реконструкция и привеждане интернет страницата на Областен управител 

Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална 

идентичност», която следва да е в съответствие с изискванията на глава 

пета от Наредба за общите изисквания към информационните системи, 

регистрите и електронните административни услуги, Наредба за 

административното обслужване; Закон за достъп до обществена 

информация, закон за обществените поръчки, Инструкция № 1 от 11 юни 

2009 г. за институционална идентичност на администрациите и 

Инструкция № 4 от 21 юли 2009 г. за изискванията към дизайна на 

интернет страниците на администрациите. 

 

 

ІІ. Спазване на върховенството на закона като основа за 

възстановяването на справедливостта и като задължително условие за 

добрата бизнес и публична среда. 

 

6. Осъществяване на ефективен контрол по законосъобразността на 

актовете и действията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация. 

6.1. Контрол за законосъобразност на актовете на органите на 

местното самоуправление. 

При упражняване на правомощията си за осъществяване на контрол 

по законосъобразност на актовете и действията на органите на местното 

самоуправление, Областен управител се ръководи от принципите на 

самостоятелност, безпристрастност, последователност и предвидимост на 

действията и решенията. 

През 2017г. бе осъществен контрол върху 2 161 решения по 151 

протокола на десетте Общински съвета, включени в състава на Областта, 

от които 14 решения като незаконосъобразни са върнати със заповед на 

Областен управител на съответния Общински съвет за ново обсъждане. 

Върнатите за ново обсъждане решения са разгледани своевременно в 

законоустановените срокове от Общинските съвети, като са предприети 

действия за тяхното изменение, допълнение или отмяна, при съобразяване 

с изложените от Областен управител мотиви. 

Образувани са 2 съдебни дела с Общински съвет Златарица. По 

отношение на първото оспорено решение е налице влязло в сила 

определение на Административен съд Велико Търново за прекратяване на 
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съдебното производство, тъй като Общински съвет – Златарица е отменил 

своето решение. По отношение на второто оспорено решение на 

общинския съвет е налице висящо производство. 

 

6.2. Контрол за законосъобразност на актовете на органите на 

местната администрация. 

През 2017 г. в Областна администрация Велико Търново е 

регистрирана 1 жалба срещу административен акт на орган на местна 

администрация, за която е констатирано, че е неоснователна и актът не е 

отменен от Областен управител - Велико Търново. 

 

6.3. Разглеждане на предложения и сигнали от Комисията по чл. 

7а от УПОА. 

И през 2017 г. продължи дейността на Комисията комисия за работа 

с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, 

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, сформирана на основание чл. 7а от Устройствения правилник на 

Областните администрация.  

Комисията проведе 6 редовни заседания, на които бяха разгледани 13 

броя жалби/сигнали. За изложените проблеми, Областен управител - 

Велико Търново е извършвал проверки и е възлагал извършването на 

такива на компетентните органи- кметовете на общините, ръководители на 

териториални структури на изпълнителната власт, организации, 

предоставящи обществени услуги и други, като за резултатите от същите 

лицата са уведомявани своевременно. 

Получено е едно 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. 

 

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

юридически лица. 

През 2017 г. в Областна администрация са постъпили 61 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 

http://www.vt.government.bg/
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от Областен управител проверки и становища, жалбоподателите 

своевременно са уведомявани за предприетите действия и/или реда за 

разрешаване на поставените от тях въпроси. 

 

7. Успешно реализиране на правомощията и компетентностите на 

Областния управител по специални закони, актове на Президента на 

РБ и МС. 

7.1. Извършване на планови и извънпланови проверки на 

проводимостта на речните корита, извън урбанизираните територии, 

съобразно определените в указанията срокове и след оценка на риска. 

През 2017 г. в Областна администрация Велико Търново постъпиха 

три сигнала за намалена проводимост на речни легла на територията на 

Област Велико Търново. Областен управител е назначил 

Междуведомствени комисии, които да извършат оглед на речни легла в 

извън границите на урбанизираната територия и да определят видовете 

работи за почистването им за участъци по поречието на:  

-река Росица в землището на Община Сухиндол; 

-река Росица в землището на Община Павликени; 

-река Янтра и река Белица в землището на Община Велико Търново 

За извършените проверки са представени протоколи със съответните 

препоръки относно изготвянето на проекти за възстановяване 

проводимостта на речните легла и финансиране на дейностите по 

почистване. 

Областен управител инициира проверка за състоянието на участък 

по поречието на р. Голяма река /от мост на път III – 4005 до мост на път I – 

4 София – Варна/, в резултат на която компетентния орган - Напоителни 

системи ЕАД, клон Среден Дунав - бе сезиран за предприемане на 

действия по подобряване на проводимостта на реката в този участък и 

същия бе включен в списъка на обявена процедура за възлагане на 

обществена поръчка за изпълнението му. 

 

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

Във връзка с правомощията на Областен управител по възлагане 

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

средства, през 2017 г. бяха възложени плановете на 19 бр. кадастрални 

единици, разположени в 10 бр. местности от землището на гр. Свищов, с 

обща площ на възложената територия 1 263.300 дка.  

През 2017 год. бяха одобрени плановете на новообразуваните имоти 

и съпровождащата ги документация на 2 бр. кадастрални единици в 

местността „Остри могили 1“ с обща площ 83.465 дка и 4 бр.кадастрални 

единици в местностите „Стъклен“, „Манастирски трап“ и „Фара“ с обща 

площ 496.400 дка, всички част от цитираното землище. 
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Освен това са разгледани и приети плановете и документацията към 

тях на 15 бр. имота в 6 бр. местности, с обща площ 983.185 дка.   

През периода представител на администрацията е участвал в 4 бр. 

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

ЗСПЗЗ по общини, на които са разгледани общо 12 бр. молби и 

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

планове.  

7.3. Провеждане на изборите за народни представители за 

народно събрание  

През м. март 2017 г. бяха произведени избори за народни 

представители за 44-то Народно събрание. На 22 март министър-

председателят на Република България проведе работната среща с 

Областния управител, с кметовете на общини и с институциите, имащи 

отношение към подготовката и провеждането на парламентарните избори 

на 26 март. В изпълнение на ангажиментите на администрацията по 

организационно-техническата подготовка на изборите бяха предприети 

действия за своевременно осигуряване на 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 постъпиха сигнали или жалби, свързани с организационно-

техническата подготовка на изборите. 

За нарушения на Изборния кодекс, в Областна администрация 

Велико Търново бяха образувани две административнонаказателни 

преписки по издадени от РИК Велико Търново актове за установяване на 

административни нарушения. Областен управител издаде едно наказателно 

постановление за извършена предизборна агитация в държавни и 

общински учреждения. 

 

III. Гарантиране на националната и енергийната независимост на 

страната. 

 

8. Оказване на подкрепа при реализирането на НПЕЕМЖС. 

8.1. Събиране, обобщаване, извършване на контрол и 

предоставяне на информация на управляващия орган. 

В изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни сгради, през 2017 г. бе извършено 
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разглеждане и одобряване на документите на 10 сгради, кандидатстващи 

по Програмата преди подписване на договора за целево финансиране. 

Поради допуснати пропуски и отклонения от допустимостта или 

изискванията по Програмата, не бяха одобрени документите на 43 сгради, 

като по-голяма част от пропуските са отстранени и предстои повторното 

им разглеждане. С писмо изх. № 90-05-636/05.07.2017 г. на МРРБ е 

преустановено приемането от общините на заявления за интерес и 

финансова помощ по НПЕЕМЖС до приключване изпълнението на 

сключените тристранни договори за целево финансиране.   

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 2017 г. бяха извършени 

огледи и проверки на 20 сгради със стартирали СМР (строително-

монтажни работи), като бяха подписани съответните протоколи и актове.  
 

Данните за сградите по общини за 2017 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 28/28 3 - 27 5 

Горна Оряховица 1/1 1 - 25 2 

Елена - - - - - 

Златарица - - - - - 

Лясковец - - - - - 

Павликени - - - 2 - 

Полски Тръмбеш - - - 6 1 

Свищов 18/18 6 - - 9 

Стражица 6/6 - - 2 2 

Сухиндол - - - - - 

Общо: 53/53 10 0 62 19 

 

В изпълнение на контролните функции на Областен управител по 

Програмата за спазване на референтните стойности за отделните дейности, 

бе осъществен контрол на 4 обществени поръчки и на 30 договора с 

външни изпълнители. Регулярно се събираха, обобщаваха и предоставяха в 

МРРБ справки и данни по отчитане изпълнението на Програмата, както 

следва: 
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№ Община 

2017 

Разплатени 

суми до 

30.09.2017 г. 

2017 

Прогнозни 

плащания до 

31.12.2017 г. 

2018 

Прогнозни 

плащания за 

2018 г. 

ОБЩО ЗА 

ПЕРИОДА 

2017 г.– 2018 г. 

1 Велико Търново 0,00 11 381 217,68 5 871 173,43 17 252 391,11 

2 Горна Оряховица 0,00 14 988 783,16 0,00 14 988 783,16 

3 Елена 0,00 0,00 2 585 642,21 2 585 642,21 

4 Павликени 0,00 297 940,91 421 138,48 719 079,39 

5 Полски Тръмбеш 570 353,01 0,00 0,00 570 353,01 

6 Свищов 6 251 972,82 0,00 0,00 6 251 972,82 

7 Стражица 2 163 346,57 0,00 0,00 2 163 346,57 

 ОБЩО: 8 985 672,40 26 667 941,75 8 877 954,12 44 531 568,27 

 

 

ІV. Ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства 

 

9. Успешно стартиране и подобряване на координацията по 

кандидатстване и изпълнение на проекти по оперативните програми 

за периода 2014-2020 г. 

9.1. Подкрепа на общините, териториалните структури, бизнеса и 

НПО при изготвяне, кандидатстване и реализация на проекти. 

През 2017 г. Областен управител на област Велико Търново изрази своята 

подкрепа за кандидатурата на Европейски информационен център – 

Велико Търново пред Европейската комисия за продължаване на 

домакинството на информационната служба „Европа Директно”. Областен 

управител на област Велико Търново даде подкрепа и за проектното 

предложение „Повишаване на трансграничната мобилност чрез 

подобряване на третостепенни възли към TEN-T инфраструктурата и 

разработване и координиране на трансгранични транспортни системи“ 

(INFRASIST) на Община Свищов по Програма „Interreg V-A Romania-

Bulgaria“. 

Областна администрация Велико Търново бе домакин на 

информационно събитие, организирано от Регионалния офис за 

трансгранично сътрудничество в Кълъраш, в качеството му на Съвместен 

секретариат на Програма InterregV-A Румъния-България. Целта на срещата 

бе да се представят възможностите, които се предлагат с третата покана за 

набиране на проекти по програмата. 

 

V. Повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на 

по-добри условия на живот за хората 
 

 

10. Засилване на ефективността на действащите съвети и комисии при 

провеждане на политиките на регионално ниво. 

10.1. Създаване на благоприятна жизнена среда и подобряване 

качеството на живот в региона. 
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През 2017 г. се проведе заседание на Областен съвет за развитие на 

област Велико Търново, на което беше съгласуван Проект на Областна 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

област Велико Търново 2017 – 2018. 

През разглеждания период Областната комисия за борба с 

епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново 

проведе три заседания. Комисията заседава във връзка с: предприемането 

на мерки за предотвратяване проникването на болестта инфлуенца по 

птиците на територията на област Велико Търново, изготвяне на план за 

съвместна работа с цел отстраняване на констатирани проблеми във връзка 

с постъпил доклад на „Анималс Ейнджълс” за нехуманно отношение към 

животните на пазарите за животни в България и за набелязване на 

конкретни мерки заради огнищата на инфлуенца по птиците в областите 

Добрич и Хасково. 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие 

проведе 4 заседания. На заседанието, което се проведе през месец 

февруари, беше представено, обсъдено и съгласувано предложението на 

Регионално управление на образованието – Велико Търново за Държавния 

план-прием за учебната 2017/2018 година. На заседанията през месец 

април бяха обсъдени и одобрени Проект на регионална програма за заетост 

и обучение на област Велико Търново – 2017 г. и бяха разгледани, оценени 

и класирани депозираните заявки по схема „Обучение и заетост на младите 

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

2020. Съгласувано бе и направеното от Регионално управление на 

образованието Велико Търново предложение за допълнение на държавния 

план-прием за учебната 2017/2018 година. 

През 2017 г. бяха проведени две заседания на Областната комисия 

«Военни паметници». Бяха актуализирани областният регистър на 

военните паметници и картотеката на военните паметници, в които са 

регистрирани общо 167 паметника, от които със статут на недвижими 

културни ценности са 153 военни паметника на територията на Област 

Велико Търново.  Областната комисия обсъди и изрази положително 

становище и по „Национален план за отбелязване на 100 години от 

Първата световна война и участието на България в нея /2014-2018/ през 

2017 г.“, като в областта бяха финансирани ремонтите на 3 военни 

паметника – паметник в с. Сергювец, Община Горна Оряховица на 

стойност 1000 лв., паметник в с. Беброво, Община Елена на стойност 400 

лв. и паметник в гр. Златарица на стойност 8000 лв.  

През 2017 г. в областна администрация бе проведена кръгла маса на 

тема „Здравословно хранене“, на която участниците /представители на 

Министерство на здравеопазването, Национален център по обществено 

здраве и анализи София, Регионална здравна инспекция Велико Търново/ 

бяха запознаха с един от приоритетите на Българското председателство на 
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Съвета на Европейския съюз в сектор „Здравеопазване“ – здравословното 

хранене на децата.  

Областният управител проф. д-р Любомира Попова и председателят 

на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания проф. д. х. н. 

Георги Вайсилов,  представиха годишната програма и насоките за 

конкурса на Фонд "Научни изследвания" за 2017 г., който е в подкрепа  на 

осъществяване на нестопанска научна дейност, съобразена с Националната 

стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020.  

Областният управител съвместно с Фондация „Асансьорна 

безопасност“ проведоха открит урок в СУ „Емилиян Станев“ на тема 

„Асансьорна безопасност“. Обучението бе реализирано по инициатива на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като целта на 

инициативата бе учениците да повишат знанията си за безопасно 

използване на асансьори и ескалатори. 

По инициатива на Областния управител проф. д-р Любомира Попова 

бе проведена работна среща на областните управители от страната, на 

която бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с подобряване 

координацията между областните управители и  териториалните структури 

на изпълнителна власт. Участниците в дискусията се обединиха около 

идеята, това да е първата от поредица срещи в такъв формат, които да се 

провеждат на ротационен принцип в областните центрове на страната. 

Областният управител проф. д-р Любомира Попова участва в 

изнесено обучение на представители на областните администрации във 

връзка с изпълнението на дейностите по провеждане на комуникационните 

инициативи от Националния план за Комуникационната стратегия на 

Република България за Европейския съюз за 2017 г. Областна 

администрация Велико Търново организира три публични събития, които 

бяха проведени в общините Елена, Лясковец и Горна Оряховица. 

Събитията включваха два панела като в първия бяха представени 

мултимедийни презентации, а във втория съпътстваща програма 

включваше изложби, конкурси, спортни събития и други.  

Комуникационни събития, подкрепящи развитието на българските 

читалища бяха проведени и в по-малки общини и населени места. В 

община Сухиндол в читалището на село Бяла река, в община Златарица в 

читалището на село Сливовица, в читалището на община Стражица и в 

читалището в Полски Тръмбеш бяха организирани концерти и рецитали с 
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участието на местни изпълнители. Читалищата и всички участници в 

културната програма по Комуникационната стратегия получиха като 

подарък копирна и озвучителна техника. Областният управител проф. д-р 

Любомира Попова участва в заключителната регионална среща, свързана с 

подготовката на българското председателство на Съвета на Европейския 

съюз. 

И през 2017 г., Областна администрация Велико Търново се включи 

в националната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“, 

инициирана от bTV Media Group. Към най-мащабната екологична 

инициатива у нас се присъединиха повечето от служителите на областна 

администрация.  

През 2017 г. областният управител проведе среща с Генералния 

консул на Република Турция в Пловдив г-н Хюсеин Ергани, на която бяха 

представени  ocoбeнocтитe и пpeдимcтвaтa нa облacт Вeликo Tъpнoвo и 

възможностите на региона за развитието на туризма, икономиката и 

културния обмен.  

Областният управител проф. д-р Любомира Попова проведе срещи с 

посланика на Чехия в България Н. Пр. Душан Щраух и с неговия 

заместник, на които бяха обсъдени възможностите за двустранно 

сътрудничество в различни сфери на икономиката, сред които 

рециклирането на строителни отпадъци, управлението и пречистването на 

водите, благоустройството на градовете, съвременният електротранспорт и 

медицината.  

10.2. Координация при изготвяне на планове за реализация на 

национални стратегически документи на регионално ниво,както и при 

осъществяване на мониторинг. 

През 2017 г. беше завършен процеса по изготвянето на Областна 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017-

2018, като същата беше съгласувана на заседание на Областен съвет за 

развитие на област Велико Търново. След утвърждаването му, 

стратегическият документ беше оповестен на официалния интернет сайт на 

Областен управител Велико Търново. 

На 20 юни областният управител на област Разград предаде 

председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен 

район за второто шестмесечие на 2017 г. на областния управител на област 

Велико Търново проф. д-р Любомира Попова.  

През месец октомври в Областна администрация Велико Търново бе 

проведено заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен 
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централен район. В заседанието взеха участие представители на 

министерства, областните управители на областите Велико Търново, 

Габрово, Русе, Разград и Силистра, представители на общините от 

областите в Северен централен район, представители на организациите на 

работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. 

Представени бяха резултатите от извършената междинна оценка на 

Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020. На 

проведеното през месец декември заседание, бе избран заместник-

председател на Съвета с мандат от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. и бе 

приета Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет 

за развитие на Северен централен район за 2018 г.  Представена бе и 

актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по 

оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския 

съюз на територията на Северен централен район.  Областният управител 

предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен 

централен район на областния управител на област Габрово. 

Областният управител проф. д-р Любомира Попова участва в 

конференция на тема „Науката среща парламентите и регионите“, която се 

организира от Община Габрово в партньорство с Генерална дирекция 

„Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия, 

Представителството на Европейската комисия в България, Комитета на 

регионите на ЕС и Технически университет – Габрово. Като председател 

на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, тя направи 

презентация на икономическите и географски показатели на района. 

Областният управител участва в заседанието на Комитета за 

наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020 г., на което бе одобрен Годишния доклад 

за изпълнението на програмата за 2016 г. и актуализацията на 

Индикативната годишна работна програма за 2017 г. Участие бе взето и в 

деветото заседание на Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ 

V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., на което бяха одобрени 140 

заявления за интерес с бюджет 270 млн. евро от общо 228 подадени 

заявления в рамките на първата фаза от кандидатстване. 

10.3. Организация и подпомагане на процеса по изготвяне 

Междинна оценка на Областната стратегия за развитие 2014-2020 г. на 

област В.Търново 

През 2017 г. стартира процеса по изготвяне на междинна оценка на 

Областната стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 

2014-2020. В рамките на разглеждания период беше сключен договор с 

утвърдена фирма в областта на стратегическото планиране и анализа на 

регионалното развитие, беше събрана информация от общинските 

администрации и регионални структури, касаеща междинната оценка, бяха 

подготвени доклад за резултатите от междинната оценка на областната 

стратегия и актуализиран документ за изпълнението на стратегията през 

оставащия период на действие. 
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VI. Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на 

социална политика, която подпомага уязвимите групи и безработните. 

 

11. Утвърждаване и развитие на културата като национален 

приоритет и провеждане на балансирана регионална културна 

политика. 

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

областта. 

През отчетния период бе изготвен Културен календар за 2017 г., 

включващ всички културни мероприятия на територията на област Велико 

Търново, който бе оповестен на официалния интернет сайт на Областен 

управител Велико Търново. Областният управител проф. д-р Любомира 

Попова участва в среща с министъра на културата Боил Банов, на която 

бяха обсъдени важни въпроси в сферата на културата и културно-

историческото наследство. 

11.2. Оказване на съдействие и координация при провеждане на 

културни инициативи. 

През годината беше продължена традицията Областен управител да 

подпомага провеждането на културни инициативи. Активно съдействие 

получиха редица културни прояви като 15-то издание на конкурса 

„Сребърна Янтра”, Фотоконкурса „Преоткрий родния край”, 

Международен фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и 

сатира „Велко Кънев“ – Тополовград 2017, XXI Международен младежки 

музикален конкурс “Надежди, Таланти, Майстори“ – Добрич, Традиционен 

народен събор „Света Троица“ – Тополовград и др. 

 

 

VII. Ясна перспектива за развитието на гражданското общество и 

бизнеса. 

 

12. Подобряване защитата, управлението и разпореждането с 

недвижими имоти държавна собственост. 

12.1. Разглеждане на постъпили заявления за разпореждане с 

имоти ДС от Комисия-та по чл.74 от ППЗДС и преценка на тяхната 

законосъобразност. 

С цел повишаване ефективността при управление и разпореждане с 

недвижими имоти – държавна собственост и през 2017 г. продължи 

работата на Постоянната комисия, която разглежда постъпилите преписки, 

дава становище по тяхната законосъобразност и целесъобразност и 

предлага на Областен управител вземането на решения. Комисията 

проведе 11 бр. заседания, на които са взети 42 бр. решения по преписки за 

управление, разпореждане, стопанисване и контрол на собствеността. 
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12.2. Разглеждане на постъпили преписки по управление с имоти 

и вещи ДС. 

Във връзка с правомощията на областния управител по Закона за 

държавната собственост, продължи работата по 54 броя досиета, свързани с 

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

безвъзмездно управление на държавни ведомства. 

12.3. 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 6 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 две от тях е постъпило отрицателно становище 

от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за което са 

уведомени съответните общини. Въз основа на решение на Министерски 

съвет и изготвен договор са прехвърлени следните имоти: 

В собственост на община Велико Търново- 2 броя застоени имота, 

находящи се в гр. Велико Търново 

В собственост на община Свищов- 2 броя незастоени имота, находящи 

се в гр. Свищов  

В собственост на община Горна Оряховица- 1 брой застроен имот в 

гр. Горна Оряховица  

В собственост на община Златарица - 2 броя застроени имоти в гр. 

Златарица 

През 2017 г. бе прекратена съсобствеността между държавата и 

физическо лице върху недвижим имот, находящ се в с. Войнежа, общ. 

Велико Търново. 

Представител на Областна администрация  взе участие в проведен 

търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот в управление на 

Държавна предприятие „Национална компания Железопътна 

инфраструктура”, във връзка с което бе финализирана 1 преписка за 

продажба на Апартамент, находящ се в жилищен блок в гр. Свищов, общ. 

Свищов, обл. Велико Търново. 

През 2017 г., след проведени търгове от Областен управител и 

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, бяха продадани 

два застроени имота в с. Миндя, общ. Велико Търново, представляващи 

обект „Бивш „Учебен корпус“.  

През отчетния период, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗДС, е отнето 

правото на управление от ведомства върху 4 бр. недвижими имоти – един в с. 

Горско Косово, общ. Сухиндол – от Агенция за държавна финансова 

инспекция и 3 бр. в гр. Свищов – от Агенция „Митници“. 
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На основание приети решения на Комисията по управление и 

разпореждане с държавни имоти през 2017 год. продължи дейността по 

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

досиета на наематели на имоти – държавна собственост. Бяха сключени 

договори за наем на жилища и осигуряване нуждите на политически 

партии, бяха прекратени наемните правоотношение с политически партии, 

които не са парламентарно представени, своевременно бяха изготвяни 

писма до наематели с просрочени финансови задължения и бяха 

предприети действия за събиране на натрупаните задължения по съдебен 

ред.  

12.4. Разглеждане на постъпили преписки по надзор и актуване 

на имоти ДС. 
 

Във връзка с правомощията на областен управител за осъществяване 

на надзор по придобиване, актуване и отписване на недвижимите имоти от 

актовите книги, през 2017 г. са съставени 203 броя актове за държавна 

собственост в Информационната система „Регистър имоти”, от които 49 

бр. актове за частна държавна собственост и 154 бр. актове за публична 

държавна собственост. Съставени са три актове за поправка на актове за 

държавна собственост, за които е установена явна фактическа грешка, 

извършени са съответните вписвания в главен регистър за държавната 

собственост, спомагателен регистър на публична държавна собственост и 

спомагателен регистър на частна държавна собственост. По постъпили 

искания от физически и юридически лица, след извършване преценка на 

представените и събрани по преписките документи и проверка за 

законосъобразност, през отчетния период са изготвени 52 заповеди за 

деактуване на 60 бр. недвижими имоти държавна собственост. От тях 12 за 

имоти, находящи се на територията на община Велико Търново, 1 – 

община Горна Оряховица, 1 – община Лясковец, 5 – община Елена, 13 – 

община Павликени, 8 – община Стражица и 12 – община Свищов.  

През отчетния период са извършени проверки по изпратени от 

общините общо 772 броя актове за общинска собственост, в т.ч. от община 

Свищов - 24 броя, Стражица - 155 броя, Павликени - 201 броя, Лясковец - 

24 броя, Елена - 75 броя, Полски Тръмбеш - 30 броя, Сухиндол - 34 броя, 

Златарица - 95 броя и Велико Търново - 134 броя актове за общинска 

собственост.  

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

Закона за държавната собственост, през 2017 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. 
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12.5. 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, като са обработени 

163 бр. преписки за предоставяне на заверени копия на документи от архив 

„Държавна собственост“. 

 

12.6. Издаване на удостоверение относно статута на недвижим 

имот. 

През отчетния период постъпиха и бяха разгледани 592 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 нормативно установените срокове на 

заявителите бяха 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. 

Във връзка с постъпили заявления и след извършена проверка, през 

отчетния период са издадени на 16 бр. удостоверения за наличие или липса 

на претенции за възстановяване на собствеността, както и 2 бр. 

удостоверения, че имотите са отписани от актовите книги за държавна 

собственост. 
 

12.7. Изплащане на обезщетения на собственици на отчуждени 

имоти частна собственост за държавни нужди. 

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

участъка от км 11+170 до км 31+561,10 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 

постъпило 1 бр. заявление и бе изплатено обезщетение на собствениците на 

отчуждена земя, попадаща в обхвата на пътя, а именно: имот № 105007, 

целият с площ 2.420 дка, по КВС на с. Райковци, с отчуждена част 1.192 дка. 

 

Февруари 2018 г. 
 


