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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Изминалата 2019 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 2019 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.  

От началото на настоящия програмен период 2014-2020 към 13 

декември 2019 г. във Великотърновски регион има сключени 244 договора 

на обща стойност 188 617 460 лв. Най-много проекти – 73 се изпълняват на 

територията на община Велико Търново, след която се нареждат община 

Горна Оряховица с 34 проекта и община Свищов с 32 проекта. Най-много 

– 69 са проектите в региона с финансиране по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“, 63 по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“, 27 по ОП „Региони в растеж“ и 10 проекта по ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж“. 

За постигането на тези приоритети, запазихме формулираните 

стратегически цели: постигане на икономически растеж и развиване на 

конкурентоспособност, 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 2019 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 2019 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 
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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 увеличи доверието на обществото.  

Основните принципи на управление, които прилагаме са законност, 

прозрачност, откритост, диалогичност, системност и демократичност като 

дейността е подчинена на интереса на гражданите и бизнеса. 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 2019 г. на 

Областна администрация Велико Търново бяха: 
 

 

І. Намаляване на административната тежест пред бизнеса и 

гражданите. Развитие на електронно управление. 

ІІ. Ефективна защита на населението от бедствия и аварии.  

ІІІ. Стабилна финансова система като предпоставка за 

устойчиво икономическо развитие и поддържане на атрактивна 

инвестиционна среда. 

IV. Балансирано регионално развитие. 

V. Увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока 

производителност на труда. 

VI. Ликвидиране на неграмотността и задължително 

образование, повишаване качеството на образованието, 

практически ориентирано към потребностите на пазара на 

труда, чрез мотивирани, подготвени и подкрепяни учители. 

VII. Ефективно управление на средствата от ЕС за осигуряване 

на максимален положителен ефект. 

VIII. Развитие на изкуствата, културните и творчески 

индустрии, културното наследство и културния туризъм. 

IX. Устойчива политика за здравословна околна среда. 

Опазване и оползотворяване на природните ресурси. 

X. Ефективно поддържане, модернизация и развитие на 

транспортната инфраструктура. 

XI. Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за 

социална, професионална и личностна реализация на младите 

хора в страната. 

XII. Гарантиране правата на хората с увреждания. 

XIII. Противодействие на тероризма, организираната 

престъпност и корупцията. 

XIV. Създаване на нов ред за преследване на корупцията и 

противодействие на престъпността. 
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І. Намаляване на административната тежест пред бизнеса и 

гражданите. Развитие на електронно управление. 

 

1. Намаляване на административната тежест, подобряване на 

административното обслужване и развитие на е-управление. 

1.1. Обмен на документи посредством ЕСОЕД  

Задължението всички администрации да обменят документи 

помежду си единствено по електронен път влезе в сила на 1 ноември 2018 

година. Във връзка с повишаващия се брой администрации, 

присъединяващи се към СЕОС, през 2019 г.  нарастна броят на входящите 

и на изходящите електронни документи, което е видно от справката по 

месеци: 
 

 

Месец 

 

Брой на 

входящите документи 

 

Брой на 

изходящите 

документи 

 

Общ брой 

обменени документи 

Януари 75 128 203 
Февруари 91 198 289 

Март 113 179 292 
Април 99 178 277 
Май 126 199 325 
Юни 90 115 205 
Юли 128 126 254 

Август 139 240 379 
Септември 78 133 211 
Октомври 104 166 270 
Ноември 98 112 210 
Декември 83 89 172 

ОБЩО 1224 1863 3087 

Обменът на електронни документи в администрацията през 2019 г. се 

регламентира в раздел Получаване, регистриране и изпращане на 

документи чрез СЕОС от Вътрешните правила за оборот на електронни 

документи и документи на хартиен носител в Областна администрация 

Велико Търново в съответствие с Методическите указания за начина на 

обмен на документи чрез Системата за електронен обмен на съобщения 

(СЕОС) на ДАЕУ. 

Увеличава се и броя на подписаните с КЕП изходящи документи. За 

краткия период от 6 месеца от внедряване на тази функционалност в 

администрацията ни, броят им е 210. 

При извършване на административно обслужване, дейности по 

управление и разпореждане с имоти - държавна собственост, възникване и 

прекратяване на трудови и служебни правоотношения, провеждане на 

обществени поръчки, администрацията е индивидуализирала и събира по 

служебен път информация/документи от следните институции: Агенция по 

геодезия, картография и кадастър /данни за местоположение, 

характеристики и собственост на имотите чрез Кадастрално - 

административна информационна система/, Национална агенция по 
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приходите /относно наличие на публични задължения/, Общините в 

страната /относно наличие на публични задължения; удостоверения, 

издавани въз основа на регистъра на населението/, Министерство на 

правосъдието /свидетелство за съдимост/ и други. 

През 2019 г. на администрацията е предоставен достъп до регистри 

от Средата за междурегистров обмен RegiX, а именно: 

- Агенция по вписванията – Имотен регистър, Търговски регистър, 

Регистър БУЛСТАТ; 

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Публичен 

регистър на годишните декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ, Регистър на 

наказателните постановления; 

- Министерство на образованието и науката – Регистър на дипломи и 

свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита 

степен на професионална квалификация; 

- Министерство на правосъдието – Регистър на производствата по 

несъстоятелност; 

- Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – 

Републиканска транспортна схема; 

- Министерство на туризма – Национален туристически регистър; 

- Министерство на труда и социалната политика – Национална 

класификация на професиите и длъжностите; 

- Национална агенция за приходите – Регистър на задължените лица; 

- Национален осигурителен институт – Регистър на пенсионерите. 

1.2. Прозрачност в дейността на администрацията и улесняване 

на достъпа до обществена информация 
Областна администрация Велико Търново и през 2019 година 

продължи да изпълнява 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. Данните са публикувани в съответствие 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.  

На портала администрацията поддържа в актуализиран вид осем 

регистъра, а именно: 

 Регистър на дейността на областните комисии и съвети;  

 Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на 

устройствени планове и техни изменения;  

 Регистър на издадени разрешения за строеж;  

 Областна транспортна схема на област Велико Търново;  
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 Регистър на имотите с държавна собственост на територията на 

област Велико Търново; 

 Регистър на язовирите на територията на област Велико Търново и  

 Регистър на военните паметници в област Велико Търново; 

 Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация - 

област Велико Търново. 

 Актуално състояние на регистрите се поддържа и на интернет 

страницата на областен управител-Велико Търново. 

В изпълнение на задълженията си за 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 през 2019 

година продължиха да се актуализират набори от данни, 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 /съдържащ информация за подадените искания за 

финансиране, решенията на комисията по тях, получено финансиране и 

данни за последващ контрол на изразходваните средства/ и Регистър на 

язовирите на територията на областта с информация за резултатите от 

обследването им, дадените предписания от контролните органи и тяхното 

изпълнение. 

По реда на Закона за достъп до обществена информация през 2019 

година от нарочно сформирана от Областен управител комисия бяха 

разгледани своевременно постъпилите 5 заявления на граждани и 

организации. По отношение на наличната в администрацията информация 

достъп е осигурен своевременно и в пълен обем, а в останалите случаи 

исканията са препратени по компетентност до органите, в които същата е 

налична. През 2019г. Областна администрация осигури възможност за 

гражданите и организациите да подават искания за достъп до обществена 

информация и по електронен път, чрез Платформата за достъп до 

обществена информация, достъпна на адрес 

https://pitay.government.bg/PDoiExt/.  

Областният управител проф. д-р Любомира Попова беше член на  

Съвета за административната реформа и участва в заседание на което бяха 

одобрени важни документи, допринасящи за повишаването на 

ефективността и качеството на работата на администрацията и бе приета 

Методология за провеждане на наблюдение по метода „таен клиент“. 

1.3. Разработка на нова версия на интернет страница на областен 

управител  

През 2019 г. бе избран изпълнител и бе реализирано разработването 

на нова интернет страницата на Областен управител при спазване на 

техническо задание „Разработване интернет страница на Областен 

управител Велико Търново в съответствие с изискванията за 

https://data.egov.bg/organisation/dataset/1ab84714-1505-4f4b-81de-2cd2e2044ba9
https://data.egov.bg/organisation/dataset/1ab84714-1505-4f4b-81de-2cd2e2044ba9
https://pitay.government.bg/PDoiExt/
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институционална идентичност“, утвърдено на 12.06.2018 г. от ДАЕУ за 

съответствие с изискванията на чл. 58а от ЗЕУ. Служителите активно 

участваха в актуализиране информацията за дейността на Областна 

Администрация  Велико Търново; за административното устройство и 

възможностите, които предоставя региона; за нормативните документи, 

стратегии, програми, планове, цели, отчети и доклади; за услугите и 

процедурите, предоставяни на клиентите; за заседания и решения на 

всички областни съвети и комисии. Администрацията продължава да 

работи по визията и сигурността на новата версия на интернет страница. 

1.4. Внедряване на електронни административни услуги  

През 2019 г. ДАЕУ създаде „Единен модел за заявяване, заплащане и 

предоставяне на електронни административни услуги“ (ЕДИНЕН МОДЕЛ) 

с цел да се предостави възможност за заявяване и предоставяне на е-АУ 

чрез ключовите хоризонтални системи на електронното управление: 

•Единен портал за достъп до електронни административни услуги; 

•Система за електронна автентикация 

•Система за електронна оторизация 

•Система за управление на електронни форми 

•Среда за междурегистров обмен RegiX 

•Система за електронно плащане 

•Система за сигурно електронно връчване 

В края на 2019 администрацията заяви присъединяване към „Единен 

модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни 

административни услуги“ и получи одобрение от Държавна агенция 

„Електронно управление“. Областна администрация е заявила готовност да 

предоставя електронно на граждани и юридически лица чрез платформите 

на ДАЕУ следните услуги: 

 1963 - Справки по регистри и книги за имоти - частна и 

публична държавна собственост 

 1972 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт 

за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите 

книги 

 1978 - Издаване на заверени копия от договори, заповеди и 

други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от 

архив "Държавна собственост" 

 1979 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

претенции за възстановяване на собствеността 

През 2019 г. администрацията се присъедини и към Системата за 

електронни плащания, която осигурява създаване на платежно 

нареждане по допустим и сигурен начин, даващ възможност за 

проследяване изпълнението му от доставчик на платежни услуги.  
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През отчетния период упълномощени служители са регистрирани 

и чрез КЕП през уеб интерфейс достъпват Системата за сигурно 

електронно връчване, поддържана от ДАЕУ, за да изпращат/връчват 

както и да получават електронни изявления и електронни документи за/от 

публични органи, физически и юридически лица. Използвайки 

функционалносттите на е–Връчване, администрацията предоставя услугата 

за електронна препоръчана поща, която е електронен еквивалент на 

препоръчаната поща с обратна разписка. 

През изминалата година администрацията поддържа валидни 8 бр. 

квалифицирани електронни подписи /КЕП/  за извършване на електронни 

административни услуги; за работа с портала за вътрешни електронни 

услуги; за работа със системата за сигурно електронно връчване; за 

подаване заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост към 

система на министерство на правосъдието; 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) и др.  

През 2019 г., след подадено от аминистрацията заявление за достъп 

до данни в Средата за междурегистров обмен (RegiX) през интернет, бе 

осгурен достъп до съответните регистри в средата съобразно правните 

основания на предоставяните от администрацията услуги. По този начин 

бе осигурена възможност за реализиране на основната цел на електронното 

управление – комплексно административно обслужване чрез вътрешни 

електронни административни услуги.  

Чрез портала за вътрешни електронни административни услуги 

(ВЕАУ) бяха реализирани услуги за създаване на индивидуални служебни 

електронни пощи  @velikotarnovo.government.bg. 

В изпълнение проект на ДАЕУ с цел изграждане на модел за 

оптимизиране разходите за изграждане и поддържане на интегрирана среда 

за развитие и функциониране на системата на електронното управление, 

през 2019 г. беше извършена инвентаризация на информационно-

комуникационната инфраструктура, вкл. информационните системи и 

свързаните с тях услуги. Регистърът на информационните ресурси /РИР/ в 
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частта си за Областна администрация Велико Търново  се поддържа 

актуален. 

1.5. Дигитализиране на документи в архив „Държавна 

собственост“  

През 2019 г. бе разработено техническо задание за „Изграждане на 

система за управление на дигитализираните документи за имотите 

държавна собственост на територията на област Велико Търново“. Избран 

бе изпълнител за реализиране на поръчката, като съгласно сключеният 

договор дейностите следва да приключат до края на 2020 г. 

Чрез внедряване на системата за управление на дигитализирани 

документи от архив „Държавна собственост“ и въвеждане на снети 

електронни образи от хартиени оригинали на приблизително милион 

документа се цели постигане на чувствителен напредък по отношение на 

цифровата трансформация на администрацията и електронно 

административно обслужване, ориентирано към потребителя в пъти по-

ефективно в сравнение с използваните досега класически картотеки с 

хартиени документи, подредени в папки. 

През 2019г., чрез използване на капацитета на наети служители по 

Национални програми за заетост започна процеса по сканиране и 

дигитализиране на хартиените оригинали на документи от от архив 

„Държавна собственост“, като все още обема на обработените документи 

не е значителен. 

 1.6. Поддържане на Интегрирана система за управление. 

Участие като пилотна администрация в Проект, финансиран от 

Оперативна програма „Добро управление“  в периода 2019 – 2020 г., за 

внедряване на европейския модел за управление на качеството CAF.  

През 2019 г. администрацията продължи да поддържа „Интегрирана 

система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001 (ИСУ)“ в съответствие 

със стандартите  ISO 9001 и ISO/IEC 27001.  

Интегрирана система за управление е съобразена с новата версия на 

стандарта ISO 9001:2015, като издаденият сертификат 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“ и № 35068/17/S е със срок на валидност от  09 май 2017 г. до 

9 май 2020 г. За 2019 г. по утвърден годишен план график бяха проведени 

три вътрешни одита: на Дирекция „Административно правно обслужване, 

финанси и управление на собствеността”, на Дирекция "Административен 

контрол, регионално развитие и държавна собственост“ и одит за 

управление на документи от ИСУ и дейност на ръководството. 

На 23.04.2019 г. от фирма „Рина България“ ЕООД беше проведен 

надзорен одит на Интегрираната система за управление, внедрена в 

Областна администрация Велико Търново, в частта й, касаеща 

съответствие със стандарта ISO 9001:2015. По време на одита не са 
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констатирани несъответствия и няма направени препоръки. Отчетено е 

изпълнение на препоръките, дадени в предходен доклад от проведен одит. 

Интегрирана система за управление е съобразена и с новата версия на 

стандарта ISO/IEC 27001:2013, като издаденият сертификат с № BG 

15/91350 е със срок на валидност от  03 февруари 2018 г. до 03 февруари 

2021 г. Сертификацията по стандарт ISO/IEC 27001:2013 е с обхват 

„Сигурност на информацията на процесите във връзка с провеждането на 

регионалната политика за осъществяване на държавната управление по 

места и осигуряване на съответствие между националните и местни 

интереси; управление на държавната собственост; административно и 

информационно обслужване на физическите лица и организации в сградата 

на Областна администрация Велико Търново“. 

На 28-29.11.2019 г. от страна на сертифициращата организация SGS 

България ЕООД  бе извършен надзорен одит на ИСУ ISO 9001 & ISO/IEC 

27001:2013 за съответствие с международния стандарт ISO/IEC 

27001:2013. Одитът завърши без констатирани несъответствия. В Доклада 

от одита бяха представени три наблюдения с възможности за подобрение. 

За всяко от тях беше регистрирано искане за коригиращо действие.  

Администрацията всекидневно следи и поддържа критичните за 

дейността й системи. Достъпът до активите: мрежа, системи, приложения и 

информация е ограничен и контролиран въз основа на изискванията за 

сигурност на информацията като се отчита политиката за контрол на 

достъпа.  

В изпълнение на целта за поддържане високо ниво на сигурност на 

системите и безопасност при работа, и в съответствие с новата Наредба за 

минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност 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, система за евакуация от сградата на администрацията, 

климатизация.  

За минимизиране последствията от евентуални критични събития, се 

поддържат актуални копия на критичните за работата на администрацията 

информационни системи върху дисков масив по съгласуван  график в 

зависимост от преоритета на всеки вид информационен ресурс.  

През 2019 г., за тестване на Плана за непрекъснатост на работата и с 

цел осигуряване адекватното му привеждане в изпълнение при 

необходимост, на 03.05.2019 г. беше проведено упражнение на тема: “ 

Тестване и запознаване с резервирана критична система за работа на 

локалната мрежа на администрацията – извършено дублиране на сървър с 

роля на домейн контролер, активна директория, DNS и DHCP сървър“. 

В изпълнение на целта за укрепване на административния капацитет, 

служители участваха в обучения по информационна и мрежова сигурност в 
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подкрепа на реформите в публичната администрация, по оперативна 

съвместимост и информационна сигурност, по стратегии и политики за 

противодействие на риска. 

И през 2019 г. за подобряване качеството на административното 

обслужване, администрацията продължи да проучва удовлетвореността от 

на гражданите чрез анкетни карти, форма за обратна връзка на интернет 

страницата и кутия за мнения и предложения. Резултатите от проучване 

удовлетвореността на анкетираните сочи, че 98% определят качеството на 

административното обслужване като отлично и 2% като много добро. На 

въпросите, свързани със спазването на законовите срокове за извършване 

на административни услуги 100% от анкетираните отговарят с “да” и 

същият процент са посочили любезно и компетентно отношение на 

служителите в Областна администрация Велико Търново. През 2019 г. в 

администрацията са получени 6 благодарствени писма за качеството и 

ефективността от работата на администрацията. 

През изминалата година се увеличи и броят на гражданите, 

използващи инсталираното в звеното за административно обслужване 

ПОС терминално устройство, позволяващо им бързо и безпроблемно 

извършаване на плащания по предоставени услуги.  Извършени са 453 

плащания с банкови карти. За сравнение - при 240 плащания на ПОС 

терминал за 2018 година, през 2019 г. се наблюдава почти двойно 

увеличение. 

За гражданите и фирмите, ползващи административни услуги в 

Областна администрация Велико Търново има осигурен свободен и 

безплатен достъп до интернет. 

През 2019 г. Областна администрация се включи в проект 

„Въвеждане на Общата рамка за оценка на българската администрация“, 

осъществяващ се с подкрепата на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд, като сключи Споразумение за внедряване на европейския 

модел за управление на качеството „Обща рамка за оценка CAF“ с 

Института за публична администрация. Съгласно изготвените графици на 

института се предвижда реализирането на дейностите по споразумението 

да се извърши през 2020г.  

1.7. Развитие на висококвалифициран и устойчив 

административен капацитет  

За осигуряване на обучение за професионално и служебно развитие на 

служителите от Областна администрация – Велико Търново, през м. март 

2019 г. бе утвърден Годишен план за задължително и специализирано 

обучение на служителите от Областна администрация – Велико Търново 

по Каталога на Институтът по публична администрация /ИПА/ за 2019 г. 

Планът за задължително и специализирано обучение е своеобразен 

индикатор за спецификата и нуждата от професионално обучение на всеки 

от служителите в администрацията. В него бяха заявени 22 бр. 

специализирани обучения от 25 служители на администрацията. С оглед 
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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 и реализирани 6 бр. специализирани обучения за 11 

служители от Областна администрация – Велико Търново.  През 2019 г. 

ИПА продължи да реализира електронни обучения, чрез проекти по 

Оперативна програма „Добро управление“, без да се заплаща такса за 

участие в тях. В Годишния план за задължително и специализирано 

обучение на служителите от Областна администрация – Велико Търново за 

2019 г. бяха заявени 11 електронни обучения. 

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 за оценка на ефективността от 

проведените обучения на служителите.  

През 2020 година, извън годишния план за задължително и 

специализирано обучение, бяха проведени 2 обучения, в които участие 

взеха 3 служители от Областна администрация Велико Търново. 

С цел провеждането на ефективната политика за развитие 

потенциала на младите хора, утвърдена практика в Областна 

администрацията е приемането на стажанти и студенти от различни 

специалности, които проявяват интерес за бъдеща реализация в областта 

на държавната администрация.  

През 2019 г. в Областна администрация - Велико Търново 

краткосрочна учебна практика преминаха над 100 студенти от ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий” по специалност „Право” и „Публична администрация”, 

които се запознаха с правомощията на Областен управител и с 

устройството и дейността на Областна администрация. 

1.8. Опазване и защита на държавната собственост на 

територията на областта 

1.8.1. Повишена ефективност при управлението и 

разпореждането с имоти и вещи – държавна собственост   

През отчетния период бе предоставено безвъзмездно право на 

управление на община Сухиндол върху недвижим имот – частна държавна 

собственост, находящ се в гр. Сухиндол, необходим за задоволяване на 

административните нужди на Общината. Идентично право бе предоставено и 

на Министерство на правосъдието, за административните нужди на ОСИН – 

Велико Търново, сектор „Пробация“ върху имот от административната сграда 

на ул. “Христо Ботев“ № 2, Велико Търново, създадено бе и ново 

правоотношение с Министерство на културата за ползването на имот на пл. 

“Център“ № 2, гр. Велико Търново.   
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Във връзка с промените в Закона за политическите партии, Закона за 

държавната собственост и Правилника за неговото прилагане по 

отношение реда за ползване от политическите партии на имоти – държавна 

собственост, през периода бяха трансформирани от възмездно в 

безвъзмездно ползване наемните правоотношения с четири политически 

структури на територията на областта.  

През 2019 г. бяха проведени 11 заседания на Постоянната комисия, 

която разглежда постъпили преписки, свързани с имоти-държавна 

собственост, като бяха взети 36 решения по преписки за управление, 

разпореждане, стопанисване и контрол на собствеността. Продължи и 

работата по подготовката, оформянето, воденето и прекратяването на  

наемни правоотношения, както и правоотношения, свързани с 

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

за безвъзмездно управление на държавни ведомства. Бяха удължени 

сроковете по 5 бр. правоотношения с наематели на държавна собственост, 

беше индексирана наемната цена по 22 бр. договори с наематели на имоти 

– частна държавна собственост, своевременно бяха изготвяни писма до 

наематели с просрочени финансови задължения и бяха предприети 

действия за събиране на натрупаните задължения по съдебен ред. 

 През отчетния период областен управител – Велико Търново 

предостави безвъзмездно за управление движими вещи – частна държавна 

собственост /компютърни конфигурации, преносими компютри и 

мултифункционални устройства за нуждите на Дирекция „Социално 

подпомагане“ и Дирекция „Държавен военноисторически архив/“ и  

прехвърли безвъзмездно в собственост компютърни устройства на община 

Сухиндол.  

За реализиране правомощието на областен управител за опазване и 

защита на държавната собственост на територията на областта, през 2019г. 

бяха извършени 3 проверки на недвижими имоти, безвъзмездно 

прехвърлени в собственост на общини през 2017 – 2018 г., находящи се в 

гр. Златарица, гр. Свищов и гр. Горна Оряховица с оглед проверка за 

спазване на въведената забрана общините да извършват разпоредителни 

действия с придобити имоти-държавна собственост. В хода на проверките 

не бе констатирано нарушение на въведената забрана. За резултатите бе 

изготвен доклад до Министерски съвет. 

През 2019 г. принудително бе иззет държавен имот, който се държи 

от неизвестно лице без да е налице правно основание и бяха стартирани 

две процедури за принудително изземване на държавни имоти, в 

управление на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 

които се държат без правно основание, като процедурите още не са 

приключени.  

През 2019 г. бе организиран и проведен търг с тайно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в 

гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, в управление на Областен 

управител. 
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В изпълнение разпоредбите на чл. 70, ал. 1 и чл. 82, ал. 1 от Закона за 

държавната собственост, областен управител предостави през м. януари 

2019 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

преписи от всички новосъставени актове за държавна собственост и актове 

за поправка на актове за държавна собственост за предходната календарна 

година. 

На основание § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, Министерство на 

икономиката предостави на областен управител получените в 

министерството през 2018 г. /съгласно § 33 от Заключителните разпоредби 

към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите/ 9 бр. 

предложения от кметове на общини на територията на област Велико 

Търново за безвъзмездното прехвърляне в собственост на държавата на 64 

бр. язовири – публична общинска собственост.  

 Областният управител на област Велико Търново издаде 2 бр. 

заповеди за отказ от безвъзмездно прехвърляне на държавата чрез дарение 

правото на собственост върху язовири – публична общинска собственост, 

отдадени на концесия, съответно язовир „Банкова воденица 2“, находящ се 

в землището на с. Морава,  общ. Свищов и язовир „Кандиловец“,  находящ 

се в землището на гр. Златарица. За останалите язовири бе създадена 

необходимата организация по безвъзмездното им прехвърляне в 

собственост на държавата. 

В изпълнение разпоредбите на § 22, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, през м. март 2019 г. 

областен управител предостави на Агенцията за приватизация и 

следприватизационен контрол актуализиран списък на 7 бр. имоти - частна 

държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв., които са в 

управление на Областен управител за обявяване за продажба.  

През 2019 г. представители на администрацията взеха участие в 8 

комисии, свързани с промяната предназначението на земеделските земи за 

неземеделски нужди и в 28 комисии по ЗКИР. 

След изготвянето и одобряването през 2018 г. на кадастралните 

карти на землищата на територията на област Велико Търново, за 

установяване на на землищните граници на имоти в съседни землища, 

областният управител назначи комисии, които  отстраниха несъответствия 

в землищната граница между землищата на с. Първомайци и гр. Горна 

Оряховица, община Горна Оряховица и в землищната граница между 

землищата на с. Леденик и гр. Велико Търново, община Велико Търново. 

1.8.2. Повишена ефективност при отразяване на промени в АДС, 

съставяне на АДС и отписването им от актовите книги за държавна 

собственост 

За реализиране на правомощието на областен управител за опазване 

и защита на държавната собственост на територията на областта, през 2019 

година бяха предприети редица действия, свързани с актуване на 

недвижимите имоти, осъществяване на надзор по придобиване на 
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недвижими имоти, отбелязвания на действия по управление на недвижими 

имоти в съставени актове за държавна собственост, актуализации на актове 

за държавна собственост с оглед настъпили промени в обстоятелствата и 

други. Информация за предприетите действия е отразена в табличен вид, 

както следва: 
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Велико Търново 12 20  1 1 25 

Горна Оряховица 19 5   1 28 

Павликени 18  7   20 

Полски Тръмбеш 7     9 

Свищов 14     14 

Сухиндол 1 1    1 

Лясковец 3 1    7 

Елена 4 5    13 

Златарица 3 1    5 

Стражица 2     5 

Общо бр.: 83 бр. 33 бр. 7 бр. 1 бр. 2 бр. 127 бр. 

 

През 2019 г. бяха извършени проверки за законосъобразност на 

съставените и изпратени от общините общо 2771 броя актове за общинска 

собственост, в т.ч. от община Свищов - 1652 броя, Стражица - 284 броя, 

Павликени - 239 броя, Лясковец - 38 броя, Полски Тръмбеш - 80 броя, 

Сухиндол - 99 броя, Златарица - 27 броя и Велико Търново - 272 броя 

актове за общинска собственост. При извършените проверки не са 

констатирани случаи на незаконосъобразно съставени актове за общинска 

собственост, с изключение на един акт за частна общинска собственост, 

утвърден от кмета на община Лясковец, който бе отменен със заповед на 

областния управител по реда на 79, ал. 1 от Закона за държавната 

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 35 заповеди за отписване от актовите книги за държавна 

собственост на 41 броя недвижими имоти държавна собственост, 

основанието за актуване на които е отпаднало. От тях 8 за имоти, 

находящи се на територията на община Велико Търново, 2 – община Горна 

Оряховица, 3 – община Лясковец, 3 – община Елена, 6 – община 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2019 г. 

 

 17 

Павликени, 0 – община Сухиндол, 5 – община Полски Тръмбеш, 2 – 

община Златарица и 7 – община Свищов, 5 – община Стражица. Издадени 

са 2 броя заповеди за отказ от отписване на имот от актовите книги за 

държавна собственост, поради липса на правно основание и поради 

обстоятелството, че лицето не е доказало по безспорен начин правото си на 

собственост върху имота.  

1.8.3. Срочно обслужване на физически и юридически лица при 

предоставяне на административни услуги, свързани с имоти – 

държавна собственост 

Във връзка с дейностите по извършване на административни услуги, 

които представляват законен интерес за физически или юридически лица, 

през отчетния период бяха предоставени заверени копия на договори за 

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

заповеди и други документи касаещи собствеността им. Извършени бяха 

справки по регистрите и книгите за имотите – частна и публична държавна 

собственост, както и бяха разгледани преписки по издаване на 

удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на 

собствеността и удостоверения за наличие или липса на акт за държавна 

собственост или че имотът е отписан от актовите книги за държавна 

собственост, което удостоверение е част от нотариалното производство за 

признаване право на собственост върху недвижим имот чрез 

обстоятелствена проверка, по реда на чл. 587 от ГПК. 
 

Административна услуга Брой 

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и 

други документи от интерес на физическите или 

юридическите лица, от архив „Държавна собственост“  

 

129 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт 

за държавна собственост на имот или за отписване на 

имота от актовите книги 

 

672 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

претенции за възстановяване на собствеността 

 

12 

Справки по регистри и книги за имоти – частна и 

публична държавна собственост 

 

14 

 

През 2019 г. областният управител одобри частите на комплексен 

проект за инвестиционна инициатива и издаде разрешение за строеж за 

линеен обект на техническата инфраструктура „Присъединяване на 

„Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и 

елементи с административна част и кафе-аператив“, находящо се в ПИ 

258014 по КВС, гр. Лясковец, м. Брода, област Велико Търново, към 

ЗРУ 20kV на п/с 110/20/10 kV „Горна Оряховица – Изток“, разположен на 

територията на общините Горна Оряховица и Лясковец, област Велико 

Търново.  

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1984
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1984
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Областният управител издаде и заповед за разрешаване 

изработването на проект за Специализиран подробен устройствен план и 

транспортно-комуникационен план за осъществяване на дейност върху 

концесионна площ въз основа на Решение № 227 на Министерския съвет 

от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни 

богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните ботаства – 

строителни материали – варовици и базалтоиди, от находище „Станчова 

могила“, участък „Северен“ и участък „Южен“, разположено в землищата 

на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община 

Павликени, област Велико Търново, на „Базалт България“ ЕООД, гр. 

София. 

1.8.4. Изплащане на равностойно парично обезщетение на 

собствениците на отчуждени имоти 

Във връзка с изплащане на обезщетения за отчуждени части от 

имоти – частна собственост за изграждането на обект: Път ІІ-55 Велико 

Търново – Гурково, в участъка от км 11+170 до км 31+561,10 км, през 

2019г. продължи изплащането на дължимо обезщетение на собствениците 

на отчуждена земя, попадаща в обхвата на пътя.  

1.9. Осъществяване на ефективен контрол по 

законосъобразността на актовете и действията на органите на 

местното самоуправление и местната администрация  

През 2019 г. бе осъществен контрол за законосъобразност върху 2004 

решения по 158 протокола на десетте Общински съвета, включени в 

състава на областта. По отношение на 6 от решенията бе констатирана 

незаконосъобразност и същите бяха 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 oбщинските съвети, като са предприети 

действия за тяхното изменение, допълнение или отмяна, при съобразяване 

с изложените от областен управител мотиви. 

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. 

Образуванo бe едно съдебно дело с Общински съвет Златарица, по 

отношение на което има влязло в сила определение на Административен 

съд Велико Търново за прекратяване на съдебното производство, тъй като 

Общинският съвет отмени оспореното от областен управител решение.  

През 2019 г. областен управител на област Велико Търново отмени 

заповед на кмета на община Златарица, тъй като същата бе 

незаконосъобразна. Заповедта за отмяна на областен управител бе 

обжалвана от кмета на община Златарица. Образувано бe административно 
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дело, което приключи с влязло в сила решение, като жалбата бе 

отхвърлена. 

1.10. Разглеждане на жалби, молби, сигнали и предложения от 

граждани и юридически лица  

През 2019 г. в областна администрация Велико Търново са 

постъпили 111 броя жалби, молби, сигнали и предложения от граждани и 

юридически лица, от които 85 броя са разгледани по общия ред, а двадесет 

и шест броя от Комисия за работа с предложения и сигнали на граждани, 

организации и омбудсмана, сформирана на основание чл.7а от 

Устройствения правилник на областните администрации.  

Основно жалбите са срещу действия/ бездействия на кметовете на 

общини и кметства, включени в състава на област Велико Търново, друга 

част от тях са свързани с дейността на териториалните звена на 

министерствата и други административни структури на територията на 

областта, както и свързани с дейността на организации, предоставящи 

обществени услуги. Значителна част от жалбите засягат проблеми, 

свързани с неправомерна сеч на гори и незаконен дърводобив, 

неизпълнение на решения на общински съвети, нарушаване на 

обществения ред, нарушено и/или спряно водоподаване.Част от 

постъпилите жалби/сигнали са срещу незаконно строителство, нарушена 

пътна настилка и некачествени ремонтни дейности и други.  

За проблемите, посочени в жалбите и сигналите областен управител 

своевременно е изискал становища от компетентните органи и е 

назначавал комисии за извършване на проверки.  

Като жалба/сигнал с обществено значим интерес може да се посочи 

жалба от група жители и собственици на имоти в селата Илаков рът и 

Хъневци, общ. Елена, свързана с проблеми с водопровод, изграден по 

програма ФАР BG 2005/ 017-353.10.02.02. След изискване на стновища от 

редица институции /„ВиК Йовковци“ ООД, Асоциацията по ВиК за 

обособена територия на област Велико Търново, кмет на община Елена/ и 

за бързо и ефективно разрешаване на поставените въпроси, областният 

управител свика работна среща между представители на сезираните 

институции и заинтересованите граждани, на която бяха набелязани мерки 

за поетапно решаване на проблемите. 

          Областна администрация получи и две благодарствени писма, 

свързани с дейността на Комисията по чл.7а от УПОА. 

По предложенията и сигнали, които са извън правомощията на 

Областен управител, същите са изпратени до компетентните органи за 

извършване на проверки и предприемане на съответните действия от тяхна 

страна с цел постигане на ефективно административно обслужване на 

граждани и организации. 

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. 
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1.11. Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, 

които са издадени от кметовете и общинските администрации 

Със Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на 

изискването за легализация на чуждестранни публични актове, Република 

България заявява, че оправомощени да издават удостоверението по чл. 3, 

ал. 1 от конвенцията са областните администрации – за документи, 

издавани от кметовете и от общинските администрации. Удостоверението 

е единствената формална процедура, която може да се изисква за 

удостоверяване истинността на подписа, на качеството, в което е действало 

лицето, подписало документа и при необходимост достоверността на 

печата или марката, поставени върху документа и се издава от 

компетентния за това орган на държавата, от която произхожда 

документът. 

Считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „Аpostille” на 

документи, издавани от кметовете и общинските администрации се 

извършва от областните администрации в Република България. 

 Документите, които се заверяват с удостоверение „Apostille” са по 

гражданско състояние и други общински документи, които са 

предназначени да се използват в чужбина и са заверени с печат за 

чужбина. 

За отчетния период по 495 заявления са издадени 855 удостоверения 

„Аpostille”, като е създадена възможност таксата да се заплаща в брой на 

касата на Областна администрация Велико Търново, по банков път или на 

POS терминал с картово плащане в звеното за административно 

обслужване. 

1.12. Възлагане и приемане на § 4 от ПЗР на 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 2019 г. бяха възложени плановете на 21 бр. кадастрални 

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

обща площ на възложената територия 1136938 кв.м. 

През 2019 год. са разгледани и приети плановете по § 4, ал.1 от ПЗР 

на ЗСПЗЗ и документацията към тях на други 36 бр. кадастрални единици, 

разположени в 17 бр. местности от землището на гр.Свищов с обща площ 

на плановете 2729.358 дка.  

Представител на администрацията е взел участие в 2 заседания на 

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

на които са разгледани 5 бр. искания за промяна на влезли в сила планове.    

1.13. 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.  

През 2019 г. бе осъществено процесуално представителство по 

граждански и административни дела, предявени срещу държавата и/или 

apis://Base=NORM&DocCode=28813&ToPar=Art3_Al1&Type=201/
apis://Base=NORM&DocCode=28813&ToPar=Art3_Al1&Type=201/
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областен управител. Предмет на гражданските дела, които към момента не 

са приключили с влезли в сила съдбни актове, бяха жалби срещу заповеди 

на Областен управител за одобряване на планове за новообразувани имоти, 

приети по реда на §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ, иск за делба, заведен срещу 

държавата от страна на лица, възстановили правото си на собственост по 

реда на Закон за възстановяване собствеността върху одържавени 

недвижими имоти и иск за собственост по отношение на имот публична 

държавна собственост, част от който е реституиран на правоимащи лица 

по реда на същия закон.  

Предмет на административните дела бяха оспорване от страна на 

областен управител на решения на общински съвети, както и заповеди на 

областен управител, с които са отменени съставени от кметовете на 

общини актове за частна общинска собственост и заповеди за обявяване на 

търгове за отдаване под наем на имоти общинска собственост, без 

предварително за това да е прието решение от съответния съвет. 

Административните дела приключиха със съдебни актове в полза на 

областен управител. 

С цел публичност и прозрачност в дейността на администрацията и  

оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на 

правомощията на областен управител, през 2019 г. бяха изготвени и 

публикувани на интернет страницата  доклади, съдържащи информация за 

измененията в нормативната уредба, касаеща правомощията на областен 

управител Велико Търново и/или дейността на областна администрация. 

С цел постигане на по-добра информираност за гражданите, на 

интернет страницата на областен управител бе публикуван и доклад, с 

информация за осъщественото през 2019 г. процесуално представителство. 

 
 

ІІ. Ефективна защита на населението от бедствия и аварии. 
 

 

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

Управление на процеса по възстановяване и подпомагане след 

бедствия. 

2.1. Поддържане на готовността и способността на свързочно-

оповестителните средства  

 За гарантиране на своевременно оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при привеждане в различни степени 

на готовност при мобилизация, разсредоточаване и евакуация при видовете 

опасности, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии, в 

Областна администрация – Велико Търново се осигурява денонощно 

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

съвет по сигурност. 

Свързочно-оповестителната техника за работа на оперативните се 

поддържа в техническа изправност и готовност за работа, същата се тества 
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ежедневно, чрез провеждане на сеанси с оперативните дежурни по 

общинските съвети по сигурност в областта, както и чрез получаване и 

отработване на учебни команди и сигнали, 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, през 2019 г. бяха проведени и 12 

ежемесечни тренировки на сиренно-оповестителната система. 

На 02.06.2019 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“. Същата бе извършена по утвърден от областен 

управител План за провеждане на тренировката по задействане на сиренно-

оповестителната система на страната на 2 юни 2019 г., за територията на 

област Велико Търново. Резултатите от тренировката позволяват да се 

обоснове извод, че свързочно-оповестителните средства се поддържат в 

готовност и посредством същите може да се осигури оповестяване на 

населението при необходимост. 

Областна администрация – Велико Търново се включи успешно и в 

националните тренировки за усвояване на част от разработен „План за 

използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи 

от военен характер“, проведено едновременно посредством публичната 

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

/U4/. Тренировката се проведе на 28.11.2019 г. и в нея се включиха 

общинските съвети по сигурност на осем от десетте общини на 

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

готовността на комуникационно-информационната система на 

въоръжените сили на Република България и Единната електронна 

съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на 

националната сигурност.  

Администрацията се включи и в многостепенното Национално 

киберучение „Кибер щит-19“, в което  участие взеха структурите на 

централната и териториалните администрации. Киберучението бе 

проведено по симулативен сценарий, основан на близки до реалността 

възможни ситуации и събития на територията на Република България. За 

контролирането на всички ситуации се прилагаха утвърдени и ново 

разработени стандартни оперативни процедури и инструкции за реагиране 

при кибератаки и мащабни инциденти в мрежовата и информационната 

сигурност. 

Областен управител разпореди провеждането на тренировка за 

изпълнение на общински план за защита при бедствия на община 

Сухиндол, в част „Масови горски пожари и полски пожари“ и част 

„Издирване на лица във воден обект яз. „Александър Стамболийски““. В 

тренировката участие взеха щаба за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия и доброволни формирования на община Сухиндол, 

РСПБЗН – Павликени, РУ “Полиция“ – Павликени, ТП – ДГС „Болярка“ – 
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Велико Търново, Язовирен район Александър Стамболийски, областна 

администрация – Велико Търново.  

През 2019 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. 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 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. 

2.2. Подобряване на превантивната дейност и готовността за 

реагиране при бедствия.   
В периода м. май 2019 г. – м. декември 2019 г., областният управител 

назначи междуведомствена комисия, която извърши проверки на 

техническото състояние на язовирите на територията на Област Велико 

Търново. Комисията състави 130 констативни протокола за оглед на 

язовирните стени и съоръженията към тях, които 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. Своевременно бяха 

предприемани и действия за свеждане до знанието на собствениците на 

обектите на всички указания, дадени от съответните контролни органи, с 

цел  осигуряване на безопасната експлоатация на язовирите на територията 

на Област Велико Търново.  
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Резултатите от проверките са обобщени в следната таблица: 

община 

брой язовири 
проверени от КОТЕСЯС 2019 г.              

(брой язовири) 

изпълнение на 

предписанията от 2018 

г.                                                            

(брой язовири) 

общо 
общинска 

собств. 

държав

на 

собств. 

собств. 

на 

частни 

и 

юриди-

чески 

лица  

общо 

без 

предпи 

сания 

предпи- 

сания 

по техн. 

докуме

н тация 

предпи- 

сания 

по техн. 

експлоа 

тация 

не 

изпъл 

нени 

изпъл

нени 

части

чно 

изпъл

-нени 

Велико 

Търново 
28 25 1 2 22 2 19 18 7 11 4 

Горна 

Оряховица 
20 15 1 4 19 1 17 16 5 5 9 

Елена 9 8 1 0 9 5 4 4 0 9 0 

Златарица 11 11 0 0 6 0 6 5 2 2 2 

Лясковец 16 15 1 0 12 2 8 6 1 8 3 

Павликени 8 5 2 1 8 0 6 6 1 3 4 

Полски 

Тръмбеш 
11 11 0 0 11 5 6 5 1 6 4 

Свищов 9 6 1 

2(съ 

собст 

вени) 

5 0 5 2 0 4 1 

Стражица 38 34 0 4 35 5 13 24 3 19 13 

Сухиндол 4 3 1 0 3 1 2 2 0 1 2 

общо: 154 133 8 13 130* 21 86 88 20 68 42 

* Непроверените 24 обекта в голямата си част не отговарят на определението за язовир 

съгласно §1, т. 94 от Закона за водите. 

Дадените от комисията предписания по техническата документация 

на язовирите се отнасят основно за предприемане на действия от 

собствениците за геодезическо заснемане на обектите и вярното им 

отразяване в действащите кадастрални карти и кадастрални 

регистри(КККР) и изготвяне на нови или актуализиране на стари 

документи за собственост, съобразно КККР на съответното землище.  

Във връзка с предстоящото класифициране на язовирите по степен 

на потенциална опасност, съгласно разпоредбите на чл. 141, ал. 2 от Закона 

за водите, след привеждане на наредбата в съответствие с измененията в 

закона, бяха дадени предписания на собствениците да изготвят актуални 

анализи на техническото и експлоатационно състояние на ЯСС, които да 

бъдат приети от съответните Експертни технически съвети.  
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Предписанията по осъществяване на безопасна техническа 

експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (ЯСС) в по-

голямата си част се отнасят за почистване от храстовидна и дървесна 

растителност на ЯСС и на 500 метровите участъци от деретата след 

язовирните стени, както и за възстановяване работоспособността на 

основните изпускатели.  

Предприети бяха мерки и за осигуряване на пожарната безопасност 

на територията на областта, насочени към предотвратяване на пожари в 

горските и земеделските територии. Със своя заповед областен управител 

определи  пожароопасния сезон за територията на област Велико Търново. 

Забранено бе 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 09.08.2019г. бе проведено заседание на Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия, относно разработването на Областния 

план за защита при бедствия на област Велико Търново и общинските 

планове за защита при бедствия. Изготвен и утвърден бе график с 

определени срокове за представянето на необходимата информация и 

определяне на отговорни лица при разработването на плана.  

 Проектът на Областния план за защита при бедствия на област 

Велико Търново бе разработен в определения срок и бе оповестен на 

интернет страницата на областен управител за обществено обсъждане. На 

проведено на 16.12.2019 г. заседание,  Областният съвет за намаляване на 

риска от бедствия прие изготвения план и изпрати същия за съгласуване с 

председателя на Съвета за намаляване риска от бедствия към Министерски 

съвет.  

На  30.10.2019 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. Обсъдени бяха 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 други. Специално внимание бе обърнато на 

планираните места за настаняване на закъсали хора и моторни превозни 
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средства, както и на готовността за извличане при необходимост на 

закъсали по пътната мрежа тежки машини. 

Чрез преглед на силите на Единната спасителна система, 

актуализация на общинските Щабове за изпълнение на общинските 

планове за защита при бедствие, на областния Щаб за изпълнение на 

областния план за защита при бедствие, създадената организация по 

процедура за ранно предупреждение на органите на изпълнителната власт, 

на съставните части на ЕСС и на населението и в резултат на действията на 

кметовете на общини, ръководителите на териториални структури и 

управителите на търговските дружества, може да се обоснове извод, че на 

територията на Област Велико Търново са предприети необходимите 

мерки за осигуряване на нормалното функциониране на пътната 

инфраструктура, снабдяването и услугите на населението през зимния 

период и при усложнена зимна обстановка. 

Областна администрация - Велико Търново беше домакин на 

семинар за дейността на доброволните формирования на територията на 

областта. Събитието бе част от изпълнението на Стратегията за развитие 

на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други 

извънредни ситуации в Република България и Националната стратегия за 

намаляване на риска от бедствия. 

          2.3. Разглеждане на искания за финансиране от МКВПМС  

През 2019 г. активно 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. Проведени бяха 4 

редовни заседания, на които бяха разгледани  всички постъпили искания за 

финансиране. Към Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет областен управител внесе 63 

подкрепителни становища по искания от кметовете на общини,  на 

стойност 22 901 285.53 лева, разпределени както следва:  
 

Община Брой искания за 

финансиране 

Стойност 

Велико Търново 17 12 356 343.69 лв. 

Горна Оряховица 13 5 841 664.11 лв. 

Елена 1 338 958.96 лв. 

Златарица 2 533 843.24 лв. 

Лясковец 3 313 840.99 лв. 

Павликени 1 1 072 902.74 лв. 

Свищов 8 1 176 534.84 лв. 

Стражица 4 480 079.03 лв. 

Сухиндол 4 787 117.93 лв. 

В резултат на взети решения, областен управител изготви и 

представи в Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет  становища за подкрепа на искания 

на областен управител за финансиране на обекти както следва: 
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- Етап Іа „Почистване на речното корито на р. Янтра от км 0+278 (НК2) до 

км 0+555,81 (КК3)“, на стойност 521 227.29 лева; 

-финансиране на утвърдената от областен управител Програма за планово 

почистване на речните участъци за периода 2019г.-2020г. за обекти от 

Първи планов период за 2019г., находящи се извън границите на 

урбанизираните територии, на обща стойност: 288 333 лв. 

С Постановление № 96 от 25 април 2019 г., за одобряване на 

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

от Закона за държавния бюджет на Република България през 2019 г. за 

непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствия на Министерски съвет за Област 

Велико Търново бяха одобрени за финансиране следните обекти: 

        - за Областния управител на област Велико Търново за Етап Іа 

„Почистване на речното корито на р. Янтра от км 0+278 (НК2) до км 

0+555,81 (КК3)“ – 519 776 лв.; 

За Община Велико Търново общо в размер 2 118 131 лв., от които: 

    - за възстановяване на общински път VTR2026 (път І-4 Севлиево – 

Велико Търново) – с. Леденик – с. Шемшево (GAB 3110) – 269 262 лв.; 

    - за възстановяване на общински път VTR 1006 (път І-4 Севлиево – 

Велико Търново) – депо за строителни отпадъци – с. Леденик – 279 568 лв.; 

    - за възстановяване на ул. Климент Охридски (път ІІІ-514) при 

манастирски комплекс „Великата Лавра“ до църквата „Св. Четиридесет 

мъченици“, гр. Велико Търново, частично – 600 000 лв.; 

   - за трайно възстановяване на каменния мост над р. Белица, гр. 

Дебелец – 224 988 лв.; 

   - за възстановяване на мост над р. Белица на общински път VTR 1010 

„/І-5/ Дебелец – жп гара Дебелец – Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. 

Сан Стефано“ (GAB 3110) – 324 429 лв.; 

  - за възстановяване на църковен храм „Св. Архангел Михаил“, кв. 

Чолаковци, гр. Велико Търново – 17 145 лв.; 

 - за възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път ІІІ-303) 

Керека – граница общини (Дряново – В. Търново) – Шемшево – Велико 

Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико 

Търново – 202 739 лв.; 

 - за възстановяване на общински път VTR1202/ІІІ-405/ Павликени – 

Дъскот – Паскалевец – граница на общини (Павликени – Велико Търново) 

– (VTR1012) в участъка от км 19+000 до км 22+400, частично – 200 000 лв. 

За Община Горна Оряховица за ремонт на покрива на МБАЛ „Св. 

Иван Рилски – Горна Оряховица“ – ЕООД, гр. Горна Оряховица, частично 

– 580 000 лв. 

За Община Златарица за възстановяване на инфраструктурата и 

укрепване на свлачище на път VTR 1161 при км 10+700, с. Долно 

Шивачево – 100 891 лв. 
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За Община Свищов за възстановяване на подпорна стена на ул. 

Екзарх Антим І зад ПИ с идентификатор 65766.701.2464 по кадастралната 

карта на гр. Свищов – 67 138 лв. 

С Постановление № 284 от 15 ноември 2019 г. за одобряване на 

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

от Закона за държавния бюджет на Република България през 2019 г. за 

непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствия на Министерски съвет за Област 

Велико Търново бяха одобрени за финансиране следните обекти: 

За Община Велико Търново в общ размер 520 350 лв. 

           - за възстановяване на път VTR 3005 /път І-4 Севлиево - Велико 

Търново/ - с. Ветринци на територията на община В. Търново - 56 924 лв.; 

           - за възстановяване на улици в с. Ветринци - улица с ОК 51 - ОК 103 

- ОК 104 - ОК 115 - източно от сградата на кметството, и улица с ОК 32 - 

ОК 13 - ОК 14 - ОК 16 - ОК 27 - ОК 28 - западно от сградата на кметството 

- 16 004 лв.; 

          - за възстановяване на път VTR 2002 /път ІІІ-303 Пушево - Шемшево 

/път GAB/3110/ в участъка от км 6+000 до км 7+100 в с. Шемшево, на 

територията на община В. Търново - 248 720 лв.; 

          - за възстановяване на път GAB 3110 / път ІІІ-303, Пушево - 

Дряново/Керека - граница общини (Дряново - Велико Търново) - Шемшево 

- Велико Търново, в участъка от км 8+300 през с. Шемшево до км 12+400 - 

198 702 лв.; 

За Община Горна Оряховица в общ размер 901 158 лв., от които: 

          - за ремонт на покрива на МБАЛ "Св. Иван Рилски - Горна 

Оряховица" - ЕООД, гр. Горна Оряховица - 581 158 лв.; 

          - за възстановяване на ул. Янтра, ул. Пирин, ул. Цар Освободител и 

ул. Хаджи Димитър, с. Драганово - 150 000 лв.; 

          - за възстановяване на ул. Райко Даскалов, ул. Черно море, ул. Мир и 

ул. Родопи, с. Долна Оряховица - 170 000 лв.; 

За Община Лясковец в общ размер 190 581 лв., от които: 

          - за аварийни строително-монтажни работи на водосток над дере в с. 

Добри дял, на ул. Славяни между о.т. 298 - 136 - 85 030 лв.; 

          - за аварийни строително-монтажни работи на водосток над дере в 

промишлената зона "Честово", гр. Лясковец, на ул. Максим Райкович, 

между о.т. 757 - 771 - 105 551 лв.; 

За Община Свищов за възстановяване на улична инфраструктура - 

ул. Хаджи Димитър и част от ул. П. Р. Славейков, част от ул. Стара 

планина (при жп прелез) и мост над дерето на ул. Камчия, с. Морава - 199 

588 лв.; 

С Постановление № 357 от 19 декември 2019 г., за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2019 г. на 

Министерски съвет за Област Велико Търново бяха одобрени за 

финансиране следните обекти: 
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За Община Горна Оряховица за непредвидени аварийни разходи 

по почистване отворите на мост на р. Янтра между с. Първомайци и гр. 

Горна Оряховица и за възстановяване на пътната настилка на улици в 

регулацията на с. Първомайци - 152 171 лв.; 

За Община Златарица за укрепване на свлачище на ул. Трета и ул. 

Четвърта, с. Калайджии - 319 951 лв.; 

За Община Павликени за подмяна на съществуващи тласкателни 

водопроводи от помпена станция на с. Росица до НР на с. Вишовград, 

частично, за І подем - 336 009 лв.; 

За  Община Сухиндол за аварийно укрепване и корекция на 

отводнителен канал в гр. Сухиндол, І етап, от о.т. 153 - 154 до о.т. 390 - 466 

284 лв.; 

За Област Велико Търново през 2019 г. одобрените за финансиране 

обекти са на обща стойност 6 991 804  лева, както следва: 

Областен управител – 1 обект, на стойност 519 776 лв.; 

Община Велико Търново – 12 обекта, на стойност 2 638 481 лева; 

Община Горна Оряховица – 5 обекта, на стойност – 1 633 329 лева ;  

Община Златарица – 2 обекта, на стойност 420 842 лева; 

Община Лясковец – 2 обекта, на стойност 190 581 лева; 

Община Павликени –1 обект, на стойност 336 009 лева; 

Община Свищов – 2 обекта, на стойност 266 726 лева; 

Община Сухиндол – 1 обект, на стойност 466 284 лева. 

За осъществяване на контрол по изпълнението на решенията на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет относно разходването на отпуснатите средства, в 

периода 19.08.2019 г. – 11.09.2019 г. по заповед на областен управител бе 

извършена проверка на всички обекти, получили финансиране през 

предходната 2018 г. както и на обектите, чието изпълнение е приключило 

през 2017 г., независимо от периода на отпускане на средствата. В обхвата 

на проверката бяха включени 17 броя обекти на територията на 7 /седем/ 

общини, получили финансиране. При извършване на проверката не бе 

констатирано нецелесъобразно изразходване на средства и/или други 

съществени нарушения на установените правила. 

За осигуряване на публичност на работата на Постоянната областна 

комисия беше създаден и Регистър на исканията, отразяващ постъпилите 

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

становище на комисията, отпуснато финансиране и резултат от последващ 

контрол. Регистърът е публикувани на интернет страницата на областен 

управител, раздел „Съвети и комисии“, Секция „Постоянната областна 

комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на 

решение по целесъобразността на постъпили искания от общини за 

предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет“ и е достъпен за всички заинтересовани лица. 
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            През 2019 г. на свое редовно заседание Областната комисия 

«Военни паметници» обсъди и изрази положителни становища  по 

предложение на кмета на Община Стражица, за включване в Областния 

регистър на военните паметници и картотеката на военните паметници на 5 

бр. паметника; на кмета на Община Златарица, за ремонт на паметник 

„Майка България“ в гр. Златарица и предложение на председателя на 

Инициативен комитет проф. д-р Георги Камарашев за изграждане на 

паметник на първия български генерал - търновеца Сава Муткуров. 

Положително становище бе дадено и на предложение от страна на гл. 

експерт Радослав Симеонов – Министерство на отбраната за вписване на 

мемориална плоча с имената на загинали златарчни в църквата „Свети 

Николай Мириклийски“ в гр. Златарица на основание чл. 4 от Закона за 

военните паметници и за включването й в Областния регистър „Военни 

паметници“. 

        Направен бе отчет и на изразходените средства за ремонт на 

военни паметници, отпуснати с Постановление № 157 от 30 юли 2018 г. и  

Постановление № 253 от 22 ноември 2018 г.  за одобряване на 

допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за отбелязване на 100 години 

от първата световна война и участието на България в нея по общини, както 

следва: 

           Постановление № 157 от 30 юли 2018 г. 

 Община Велико Търново – 3 бр. паметници, на стойност 7000 лв; 

 Община Горна Оряховица –  4 бр. паметници, на стойност 5500 лв; 

 Община Елена – 1 бр. паметник, на стойност 2000 лв; 

 Община Павликени – Дипляна "100 години от края на Първата 

световна война и участието във войната на жителите на 

Павликенска околия" в тираж 1000 бр., на стойност 500 лв; 

 Община Стражица - 1 бр. паметник, на стойност 3000 лв; 

            

            Постановление № 253 от 22 ноември 2018 г.   

 Община Велико Търново – 1 бр. паметник - 5 000 лв. 

 Община Елена – 1 бр. паметник - 4 000 лв.  

 Община Свищов – 1 бр. паметник - 5 000 лв. 

 Община Стражица –  4 бр. паметници, на стойност 9 200 лв; 

 Община Сухиндол – 1 бр. паметник - 1 800 лв. 

Общата сума за Област Велико Търново, отпусната по двете 

постановления бе в размер на 43 000 лв. 
 

 

III. Стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво 

икономическо развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна 

среда. 
 

 

3. Провеждане на последователна и прозрачна политика за 

повишаване ефективността на публичните разходи, осигуряване на 
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добро финансово управление и контрол на публичните средства и 

активи. 

3.1. Повишаване ефективността на управление на публичните 

разходи и  осигуряване на добро финансово управление и надеждни 

системи за контрол на публичните средства.  

Дейността по финансовото управление и контрол през 2019 г. в 

Областна администрация Велико Търново бе изцяло съобразена с 

действащото законодателство и в съответствие със Закона за финансово 

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

указанията на министъра на финансите за изграждане на контролна среда и 

действащите  в администрацията стратегия за управление на риска, 

интегрирана система за управление ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 и 

вътрешните правила на Областна администрация Велико Търново. 

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 

мониторинг, 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. 

Системата за финансово управление и контрол бе 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, бяха разработени ежегодни цели на Областна 

администрация Велико Търново и оперативни планове за дейността на 

дирекциите, влизащи в състава на администрацията, в които бяха 

определени конкретни задачи и срокове за тяхното изпълнение, 

индикатори за измерването им и отговорни структурни звена и служители. 

В края на 2019 г. бе извършен мониторинг на Системата за 

подобряване на контролната среда, като ръководството на областна 

администрация предприе действия в различни области с цел развитие и 

оптимизиране на системата на финансово управление и контрол, както и 

актуализирането й в съответствие с действащото законодателство. През 

2019 г. бе внедрен и програмния продукт „ПОЛИКОНТ“ – модул 

„Финансов контрол“.  

За финансовата 2019 г. с отпуснатия бюджет на областна 

администрация - Велико Търново бяха обезпечени текущата издръжка, 

дейностите, необходими за реализиране правомощията на Областен 

управител и нормалното функциониране на администрацията, както и 

работните заплати на служителите. Въпреки ограничения размер на 

средствата,  с тяхното икономично, ефективно и ефикасно управление, 

като цяло бяха постигнати целите на администрацията. 
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С цел постигането на точна и ясна отчетност и контрол на разходите 

на всички нива в администрацията, в съответствие с указанията на 

Министерски съвет и Министерство на финансите бяха изготвени 12 броя 

заявки за ежемесечен лимит за плащания, 12 броя ежемесечни отчети за 

касово изпълнение, 4 броя тримесечни отчети за касово изпълнение, 4 броя 

тримесечни отчети за изпълнението на бюджета по политики и програми и 

4 броя тримесечни финансови отчети, от които отчетите за последното 

тримесечие са и годишен такъв. 

През 2019 г. беше извършена инвентаризация на всички активи в 

администрацията. Комисията по инвентаризация извърши и преглед и 

проверка на датата на въвеждане в експлоатация на наличните  

дълготрайни активи в Областна администрация Велико Търново и 

проверка на срока на годност на всеки един дълготраен актив, съгласно 

разписаната Амортизационна политика на администрацията. 

 

ІV. Балансирано регионално развитие 
 

4. Ефективност при провеждане на секторни политики на 

областно ниво. 

4.1. Оказване на подкрепа при изпълнение на мерките за 

енергийна ефективност на сградите по НПЕЕМЖС. 

Седем общини от област Велико Търново участват в Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
/НПЕЕМЖС/. През 2015 г. и 2016 г. бяха подписани 48 тристранни 

договора за целево финансиране (ДЦФ) с 49 сдружения на собствениците 

за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 46 

сгради. До края на 2019 г. в експлоатация са въведени 43 сгради, за които 

са изпълнени предвидените дейности. Приключени са 44 договора, като 

разплатените средства по тях са 40524783,59 лв. Данните по години и 

общини са обобщени в Таблица 1 и Таблица 2: 

Таблица 1: Информация за сградите, финансирани по НПЕЕМЖС в 

област Велико Търново 
Община Сгради, за които са 

подписани ДЦФ 

по НПЕЕМЖС 

Сгради, въведени в експлоатация 

2016 2017 2018 2019 общо 

Велико Търново 15 2 4 6 0 12 

Горна Оряховица 13 0 2 10 1 13 

Елена 4 0 0 2 2 4 

Павликени 1 0 0 1 - 1 

Полски Тръмбеш 1 0 1 - - 1 

Свищов 9 1 8 - - 9 

Стражица 3 1 2 - - 3 

Общо за област 

Велико Търново 
46 4 17 19 3 43 
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Таблица 2: Информация за тристранните договори за целево финансиране, подписани 

от Областен управител на област Велико Търново 

 

 

 

Община 

Сдружения на 

собствениците, 

получили 

финансиране 

по НПЕЕМЖС 

 

Подписани ДЦФ 

 

 

Приключени 

ДЦФ 

 

Разплатени 

средства по 

приключените 

ДЦФ, лв. 2015 2016 общо 

Велико Търново 17 14 3 17 13 12364169,16 

Горна Оряховица 14 13 0 13 13 14824264,95 

Елена 4 4 0 4 4 2520035,17 

Павликени 1 0 1 1 1 750623,79 

Полски Тръмбеш 1 1 0 1 1 614723,01 

Свищов 9 7 2 9 9 6251972,82 

Стражица 3 3 0 3 3 3198994,69 

Общо за област 

Велико Търново 
49 42 6 48 44 40524783,59 

Източник: Публичен „Регистър на подписаните договори за финансиране по 

„Национална програма за енергийна ефективност“ на Българска банка за развитие, 

https://bbr.bg/bg/energy-efficiency/approved 

С приемането на Програмата, в Областна администрация Велико 

Търново бе създадена необходимата организация за подпомагане 

изпълнението на функциите, възложени на областния управител. През 

2019 г. продължи наблюдението на процеса по обновяването на 

жилищните сгради на територията на област Велико Търново в изпълнение 

на договорите за целево финансиране. Заедно с другите участници в 

строителния процес бяха извършвани огледи за установяване годността за 

приемане на строежите, подписвани актове и протоколи по време на 

строителството. Редовно бяха подготвяни и изпращани в дирекция 

„Жилищна политика“ на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството справки и таблици за отчитане напредъка по 

Програмата, като за целта бе събирана и обобщавана информация от 

общините. 

С писмо на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството от 05.07.2017 г. бяха дадени указания за 

преустановяване приема от общинските администрации на заявления за 

участие в Програмата при действащите условия, до приключване 

изпълнението на всички дейности по 2022 сгради, за които има сключени 

тристранни ДЦФ. През 2019 г. бяха разгледани документите на последните 

сдружения на собствениците, подали в този срок заявления за интерес и 

финансова помощ (ЗИПФ) по НПЕЕМЖС, изпратени от общинските 

администрации. Комисия, назначена със заповед на областния управител, 

одобри 20 сгради за сключване на ДЦФ. 

Като част от устойчивото развитие на регионите, областният 

управител участва в конференцията „Моята мечта за моя град“, 

организирана от българския евродепутат Ева Майдел и кмета на Велико 

Търново инж. Даниел Панов, както и в първото събитие от платформата за 

граждански диалог „Европа в нашия дом“. 

https://bbr.bg/bg/energy-efficiency/approved
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 Областният управител участва в Осмата среща на високо равнище 

на градовете и регионите на Европейския съюз в Букурещ, където бе 

представена официално и приета съвместна декларация на осмата среща на 

високо равнище на градовете и регионите на Европейския съюз.   

Областният управител проф. д-р Любомира Попова бе домакин на 

работна среща с "Булгартрансгаз", на която присъстваха и представители 

на областите Русе, Търговище и общини от област Велико Търново. 

Срещата бе по инициатива на "Булгартрансгаз" във връзка с реализирането 

на проект за изграждане на изцяло ново преносно трасе към сръбската 

граница, което да поеме транспорта на газ от Турция към Централна 

Европа. 

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

търговското аташе на Генералното консулство на Р. Турция в Пловдив, 

Мехмед Али Ердем. По време на разговора бе обсъдена възможността за 

организирането и провеждането на бизнес форум с участието на 

представители на бизнес средите от българска и турска страна.  

Извънредният и пълномощен посланик на Република Азербайджан в 

Република България – Нейно Превъзходителство д-р Наргиз Гурбанова, 

проведе работна среща с областния управител проф. д-р Любомира 

Попова. На срещата д-р Гурбанова представи развитието на 

дипломатическите отношения, укрепването на сътрудничеството и 

стратегическото партньорство между Азербайджан и България. 

Областният управител проф. д-р Любомира Попова връчи наградите 

на кметовете на Велико Търново Даниел Панов и на Елена Дилян Млъзев в 

категорията „Градски дух“ в дебютното издание на инициативата 

„Образцова община“ на вестник „24 часа“. 

Областна администрация продължава поредицата от културно-

информационни събития в читалища на терторията на областта с 

прожекция на филма „Българска рапсодия“ на режисьора Иван Ничев, като 

част от Комуникационната стратегия на Министерски съвет. Областна 

администрация организира и три екскурзии за ученици и възрастни хора за 

популяризиране на европейското културно наследство. 

Областна администрация Велико Търново отбеляза 20-ия си рожден 

ден. Досегашните осем областни управител бяха отличени с почетен 

юбилеен плакет.  Пред гостите бе представен 20-минутен филм със 

спомени и приветствия на областните управители от 1999 г. до днес. 
 

 

V. Увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока 

производителност на труда. 
 

 

4.2 Предоставяне на информация за потребностите на 

работодателите от работна сила в областта. 

През 2019 г. на територията на област Велико Търново бяха 

организирани и извършени две проучвания на потребностите на 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2019 г. 

 

 35 

работодателите от работна сила. Първото бе проведено в периода февруари 

– март 2019 г., а второто проучване - в периода август – септември 2019 г. 

Бе обсъдена и приета информация за резултатите от проучване на 

потребностите на работодателите от област Велико Търново от работна 

сила и след извършен анализ, резултатите бяха изпратени на Агенцията по 

заетостта. 
  

 

VI. Ликвидиране на неграмотността и задължително образование, 

повишаване качеството на образованието, практически ориентирано 

към потребностите на пазара на труда, чрез мотивирани, подготвени и 

подкрепяни учители. 

 

4.3 Координация на държавната политика в сферата на 

образованието. 

На заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния 

съвет за развитие на област Велико Търново, проведено на 28.01.2019 г., бе 

представено предложението на Регионално управление на образованието – 

Велико Търново за Държавния план-прием за учебната 2019/2020 година. 

Същото бе обсъдено и бе взето решение за съгласуване на Държавния 

план-прием за учебната 2019/2020 година за област Велико Търново. 

През 2019 г. бяха проведени редица координационни срещи във 

връзка с изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите 

по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст на територията на област 

Велико Търново. 

На 26.07.2019 г. и на 04.11.2019 г. Областният координационен 

център на област Велико Търново за изпълнение на ПМС № 100 от 8 юни 

2018 г. прие Отчет за изпълнението на ПМС № 100 от 8 юни 2018 г. на 

територията на област Велико Търново през учебната 2018/19 година. На 

заседанието бяха определени представители и заместници за участие в 

екипите за обхват по чл. 3, ал. 7 от ПМС 100 от 8 юни 2018 г., и бяха 

представени анализ и оценка на здравословното състояние на децата от 

детските заведения и учениците в област Велико Търново. От данните за 

22135 учащи в област Велико Търново, за обхват са били 5107 деца и 

ученици. От тях 1137 са били със статус „Не е зададен“, 51 са били 

„Незаписан“, в чужбина са били 3730, липсвала е информация за 78, 109 са 

били отпаднали, а 2 са били записани. 

На 10.09.2019 г. на координационна среща беше представена и 

обсъдена готовността за обхващане в предучилищни и училищни групи на 

всички подлежащи деца и ученици през учебната 2019/20 година. 

На координационна среща, проведена на 04.11.2019 г., Областният 

координационен център на област Велико Търново за изпълнение на ПМС 

№ 100 разгледа отчет за изпълнението на ПМС № 100 от 8 юни 2018 г. на 

територията на област Велико Търново.  
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VII. Ефективно управление на средствата от ЕС за осигуряване на 

максимален положителен ефект. 

 

 

4.4 Подкрепа на общини, териториални структури, бизнеса и 

НПО при изготвяне, кандидатстване и реализация на проекти. 

През 2019 г. приключи изпълнението на проект „Приноса на 

Държавен архив Велико Търново за опазване на документалното 

наследство като част от Европейското културно наследство и 

идентичност“, финансиран от Национален фонд „Култура“. Проектът бе 

изпълняван от Държавна агенция „Архиви“, а Областна администрация 

Велико Търново бе партньор. Основната цел на проекта е опазване, 

проучване и популяризиране на културното документално наследство в 

Държавен архив Велико Търново, свързано с граждани на Велико Търново, 

учили в Европа и европейски граждани с принос за обществено-културния 

живот в града през периода XIX-XX век. Целеви групи са млади хора, деца 

от социално слаби семейства, местна общност и български общности в 

Румъния. 

През разглеждания период Областна администрация Велико Търново 

се включи като целева група по проект „Граждани за по-добро 

образование“ по Оперативна програма „Добро управление“, Процедура 

BG05SFOP001-2.009 Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. 

Датата на стартиране на проекта е 19.12.2018 г., а датата на приключване – 

19.12.2020 г. Бенефициент е Сдружение „Институт за подготовка на 

служители в международни организации“. Основните дейности са 

свързани с анализ на политиките за образование във всички сектори на 

територията на 5 области (училищно образование, професионално 

образование и обучение и обучение на възрастни в областите Перник, 

Габрово, Велико Търново, Враца и Стара Загора, както и с разработване на 

препоръки за изпълнението на областните политики на образование и 

участието на гражданите във формирането, изпълнението и мониторинга 

на тези политики в 5 области (Перник, Габрово, Велико Търново, Враца и 

Стара Загора). 

Областният управител проф. д-р Любомирла Попова и заместник 

министърът на образованието и науката Деница Сачева откриха седмата 

национална конференция за социална интеграция в образованието. 

Форумът бе организиран от Центъра за междуетнически диалог и 

толерантност "Амалипе". 

Във Велико Търново е създадена областна координационна група за 

учене през целия живот, за председател на която беше избран областният 

управител проф. д-р Любомира Попова. В продължение на три дни, от 9-ти 

до 11-ти октомври, във Велико Търново се проведоха Национални дни за 

http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/ff158828-a3ad-431d-8e95-529359b6239b
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/ff158828-a3ad-431d-8e95-529359b6239b
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учене през целия живот 2019. Събитието бе организирано от 

Министерството на образованието и науката и Областна администрация - 

Велико Търново. В рамките на дните се проведоха: Национален 

заключителен форум, свързан с Електронната платформа за учене на 

възрастни в Европа (EPALE), Изложение на институции и организации за 

учене на възрастни и Церемония за връчване на годишните награди в 

сектора за учене на възрастни. Областният управител проф. д-р Любомира 

Попова връчи една от наградите за принос в сектора за учене на възрастни 

за 2019 г. 

Областна администрация Велико Търново се включи в учредяването 

на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Регионален 

иновационен център Велико Търново „Българските следи“. То се създава с 

цел кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения 

BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни 

центрове (РИЦ)“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. Участници в сдружението са 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Община Велико 

Търново, сдружения в обществена полза от региона, търговски дружества 

от Велико Търново и региона с дейност  в областта на информатиката и 

ИКТ творческите индустрии и др.  Чрез това начинание образователните 

институции и фирмите от региона ще могат да се възползват от 

оборудването и научните постижения на РИЦ - Велико Търново чрез 

бъдещия Дигитален иновационен хъб, както и от предлаганите услуги в 

областта на информатиката, ИКТ, творческите индустрии и 

туристическите атракции, прилагане на съвременни образователни 

практики с използване на ИКТ, програми за популяризиране на културното 

наследство и др.  

 

 

VIII. Развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, 

културното наследство и културния туризъм. 

 

 

4.5 Изготвяне на Областен културен календар за културни 

събития на територията на областта. Съдействие при организиране на 

културни прояви на територията на областта. 

През отчетния период бе разработен областен културен календар, 

включващ всички културни мероприятия на територията на област Велико 

Търново, който бе оповестен на официалния интернет сайт на Областен 

управител на област Велико Търново. 

През годината беше продължена традицията Областен управител на 

област Велико Търново да подпомага провеждането на културни 

инициативи. Активно съдействие получиха редица културни прояви като 

Областния конкурс за детска рисунка „Фолклорните традиции в моя роден 
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край“, мероприятията, свързани с фестивалите „Нестия“, Международния 

фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира „Велко 

Кънев“ – Тополовград 2019, Детски фестивал на българската култура в 

Охрид, IV Балканска олимпиада по изкуства и танц, Белград, 

Традиционния народен събор „Света Троица“ – Тополовград и др. 

Областният управител проф. д-р Любомира Попова бе сред 

учредителите на инициатива за провеждане на поход, който преминава по 

пътя на мощите на Св. Иван Рилски от 1469 г., когато от Търново те са 

били върнати в Рилския манастир. Служители от областна администрация 

се включиха в шествието, което постави началото на „Светият път“ на 

България. Поклонническият поход, посветен на 550-годишнината от 

пренасянето на мощите на Св. Иван Рилски тръгна от Велико Търново до 

Рилския манастир.  

 

 

IX. Устойчива политика за здравословна околна среда. Опазване и 

оползотворяване на природните ресурси. 

 

 

4.6 Извършване на проверки на проводимостта на речните легла 

извън урбанизираните територии. 

През 2019 г. приключи изпълнението по  обществена поръчка, с 

предмет „Етап Іа „Почистване на речното корито на р. Янтра от 

0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/КК3/ км.“, представляващ подобект на етап І 

„Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+000 до 0+1350 км. 

/Каменен мост/ с дължина 1350 м, включен в ІV участък „200м. преди 

„Владишки мост“ – каменния мост на път ІІІ-514 „Горна Оряховица – 

Арбанаси – Велико Търново“ /църква „Св. 40 мъченици“/ до мост на път І-

5 „Русе – Велико Търново – Габрово“ при ул. „Цар Иван Асен ІІ“ по 

течението на реката“, който е част от Обект 1 „Брегозащитни дейности и 

възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата на гр. Велико 

Търново““. Финансирането на поръчката и реализирането на възложените 

дейности бе осъществено със средства, отпуснати от Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. 

Почистеният участък бе приет от Междуведомствената комисия по чл.140 

от Закона за водите. 

След извършен анализ и приоритизиране на участъци от речни легла 

извън границите на урбанизираната територия на населените места, през 

2019 г. бе изготвена и одобрена Програма за планово почистване на рeчни 

участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в 

област Велико Търново за периода 2019-2021 г. В рамките на 

разработването и предоставянето на бюджетната прогноза 2019 – 2021 г. 

бяха планирани необходимите средства за организиране и възлагане 

изпълнението на дейностите по поддържане проводимостта на речните 
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легла и бе отправено искане до Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за осигуряване на 

средствата, необходими за реализиране на възложените дейности за 2019 г. 

В изпълнение на чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ) в края на 2019 г. експерти от Областна администрация Велико 

Търново започнаха разработването на „Програма за енергийна 

ефективност на област Велико Търново за периода 2020-2022 г.“. Чрез 

Програмата се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност 

за постигане на националната индикативна цел за енергийни спестявания 

за 2020 г. Целта е заложена в Националния план за действие по енергийна 

ефективност 2014-2020 г., приет с Решение № 796 от 20.12.2017 г. на 

Министерския съвет. В началото на 2020 г. Програмата бе приета от  

Постоянната комисия по енергийна ефективност към Областен съвет за 

развитие на област Велико Търново, утвърдена от областен управител и 

публикувана на официалната интернет страница на Областна 

администрация Велико Търново. 

За поредна година Областна администрация Велико Търново, в 

ролята на координатор на областно ниво, се включи в доброволческата 

кампания „Да изчистим България заедно“, инициирана от bTV Media 

Group. В кампанията участваха представители на териториални структури, 

общински администрации, училища, читалища, пенсионерски клубове и 

организирани доброволчески групи в междублоковите пространства. 

Събрано бе значително количество отпадъци, които бяха транспортирани 

до съответните регламентирани сметища. 

 Целта на кампанията бе да изгради обществена чувствителност по 

въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България 

чиста в дългосрочен план. 

 

 

X. Ефективно поддържане, модернизация и развитие на 

транспортната инфраструктура. 

 

 

4.7. Обсъждане на промени в маршрутните разписания и 

съгласуване на вътрешнообластната транспортна схема. 

През изминалата 2019 г. Областен управител на област Велико 

Търново предприе спешна мярка по реда на чл. 5, параграф 5 от Регламент 

(ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 

октомври 2007 г., съгласно разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 

от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 

като издаде четири решения, с които /поради възникнал риск от 

прекъсване на услугата обществен превоз на пътници/ разреши на 

Общински съвет – Свищов и Общински съвет Пвликени да предоставят 
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право на кмета на Община Свищов и кмета на община Павликени да 

извършат пряко възлагане по отношение на автобусни линии от квотата на 

община Свищов и община Павликени. 

4.8. Обследване на проблемните пътни участъци на територията 

на област Велико Търново 

Във връзка с дейността на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата на територията на област Велико Търново и във 

връзка със Заповед № РД-06-03-24/08.12.2018 г. на Областен управител на 

област Велико Търново за сформиране на работна група към Областната 

комисия по безопасност на движенията по пътищата с цел обезопасяване 

на проблемни пътни участъци на територията на област Велико Търново, 

бе изготвена и предоставена информация относно определените участъци с 

концентрация на пътно-транспортни произшествия на територията на 

област Велико Търново и бяха набелязани мерки за предотвратяването им. 

През изминалата 2019 г. бе изготвен Годишен доклад за дейността по 

подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Велико 

Търново за 2018 г. съгласно изискванията на Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата“. Докладът беше насочен към 

изготвянето на анализ на ситуацията чрез идентифициране на основните 

потребности, проблеми и тенденции и към създаване на основа за 

формиране на политики по безопасност на движението по пътищата на 

регионално и общинско ниво в област Велико Търново и целеше чрез 

предприемане на конкретни мерки до 2020 г. да се постигне чувствително 

намаление на пътно-транспортните произшествия. 

Изготвена бе и План-програма за подобряване на безопасността на 

движението по пътищата в област Велико Търново за периода 2019-2020 г., 

която кореспондира със заложеното в Националната стратегия за 

подобряване безопасността на движението по пътищата на Република 

България за периода 2011-2020 г. и със заложеното в Областната стратегия 

за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Велико 

Търново 2012-2020 г. 

Изготвена и одобрена бе Система от мерки за предпазване на 

служителите от Областна администрация Велико Търново от 

наранявания или загуба на живот в резултат на ПТП по време на работа 

съгласно предоставени указания от Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“. Документът  бе разработен на база Решение 

№16 от 17 януари 2019 г. на Министерски съвет, съгласно което 

ръководителите на организации на бюджетна издръжка, взаимодействащи 

със системата за движение по пътищата, следва да внедрят система от 

мерки за предпазване на служителите и работниците си от наранявания 

или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по 

време на работа. 

Област Велико Търново се нарежда на едно от челните места в 

страната, показвайки най-добри резултати по отношение на превенцията на 

детския травматизъм и увеличаване на знанията на учениците по 
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безопасност на движението на пътищата. Данните бяха изнесени по време 

на заседанието на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата, което беше водено от областния управител проф. д-р Любомира 

Попова. 

 

 

XI. Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за социална, 

професионална и личностна реализация на младите хора в страната. 

 

 

4.9. Съдействие за усъвършенстване на механизма за 

координация, наблюдение и отчитане на националната политика за 

младежта. 

2109 г.Във връзка с изпълнението на Националната стратегия за 

младежта 2010-2020 г. и на база предоставените общински планове за 

младежта, през 2019 г. бе изготвен Областен план за младежта, чиято 

основна цел бе насочена към създаване на благоприятна, насърчаваща и 

подкрепяща среда за успешна професионална реализация  и  подобряване  

качеството на живот на младите хора  в област Велико Търново. 

Във връзка с изпълнение на Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите 2012-2020 г., на областно ниво бе 

изготвен отчет относно разработването на Мониторингов доклад за 

изпълнението на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020. 

Отчетът предоставя информация по отношение реализацията на 

проекти/дейности/инициативи и др., свързани с постигане на целите по чл. 

2 от Правилника за устройството и дейността на Национален съвет за 

сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, а именно 

гарантиране равното право на човешко развитие; запазване и укрепване на 

етническата толерантност и разбирателство; анализиране на възникналите 

и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални 

конфликти; създаване и развитие на условия, необходими за българските 

граждани, принадлежащи към етнически малцинства да поддържат и 

развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на 

своята идентичност - религия, език, традиции и културно наследство; 

утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, 

политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между 

българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и 

нетърпимост към проявите на дискриминация. 

Областният управител проф. д-р Любомира Попова заедно с кмета на 

Община Велико Търново инж. Даниел Панов участваха в среща със 

заместник-министъра на младежта и спорта Николай Павлов. Темата на 

срещата с младите хора на града бе по повод изготвянето на бъдещата 

Национална стратегия за младежта.  
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Успешно приключи кампанията „Месец на кариерното ориентиране 

– Мисля за моето бъдеще”, осъществена от РУО и Областна 

администрация-Велико Търново. 

В събитията участваха 54 училища и повече от 3600 ученици, 

родители и представители на бизнеса. 

Областният управител проф. д-р Любомира Попова бе домакин и 

съорганизатор на втората международна конференция „МЕЧТАЙТЕ 

ДРЪЗКО!“ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА 

МЛАДЕЖКАТА РАБОТА, която се провежда в Областна администрация 

Велико Търново. Научно-приложната конференция има за цел да насърчи 

дебата между университети, публични и частни партньори, изследователи, 

младежки работници и младежки лидери за предизвикателствата пред 

развитието на младежката работа в Европа. Областен управител получи 

годишната награда „Мечтайте дръзко“ за принос за развитието на 

изследванията на младежта. 

По инициативата на областния управител проф. д-р Любомира 

Попова беше проведена среща-разговор с учителя по физика Теодосий 

Теодосиев, създателя на Софтуерния университет Светлин Наков и 

режисьора Николай Василев - автор на документалния "Формулата на 

Тео". Дискусията бе посветена на Деня на народните будители - 1 ноември. 

Областният управител проф. д-р Любомира Попова откри две нови 

площадки на открито за деца и младежи в Центъра за превенция и спорт в 

с. Балван. Съоръженията са за приложно колоездене и за оцеляване сред 

природата. Центърът за превенция и спорт е създаден в края на 2016 

година по инициатива на дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“. 

Областна администрация Велико Търново получи награда от 

Института за публична администрация в категория „Социална 

отговорност“ за 2019г. Отличието бе за сътрудничество с 

неправителствения сектор в областта на етническата интеграция чрез 

провеждане на ежегоден детски ромски фестивал „Отворено сърце“. 

4.10. Засилване ефективността на действащите областни съвети 

и комисии при провеждане на политиките на областно ниво. 

През 2019 г. бяха проведени две заседания на Областен съвет за 

развитие на област Велико Търново. 

На заседанието, проведон на 12.04.2019 г. бе съгласувана Стратегия 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Велико 

Търново 2019-2020 г. 

На проведеното на 12.12.2019 г. заседание на Областен съвет за 

развитие на област Велико Търново беше приет актуализиран състав на 

Областния съвет за развитие на област Велико Търново и бяха определени 

представители на общините от област Велико Търново в Регионален съвет 

за развитие на Северен централен район. 

На заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния 

съвет за развитие на област Велико Търново, проведено на 28.01.2019 г., 

беше прието без изменение и съгласувано направеното от Регионално 
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управление на образованието - Велико Търново предложение за Държавен 

план-прием за учебната 2019/2020 година в държавните и общинските 

професионални гимназии и средните училища с професионални паралелки. 

На проведеното на 12.04.2019 г. заседание на Постоянната комисия 

по заетост към Областния съвет за развитие на област Велико Търново 

беше одобрен Проект на Регионална програма за заетост на област Велико 

Търново – 2019 г. На база предоставените показатели, свързани с 

безработицата в областта, и при спазване на приетата методика бяха 

определени следните работни места: 

 Областна администрация Велико Търново – 3 работни места на 

пълен работен ден; 

 Община Велико Търново – 5 работни места на пълен работен 

ден; 

 Община Горна Оряховица – 5 работни места на пълен работен 

ден; 

 Община Елена – 5 работни места на пълен работен ден; 

 Община Златарица – 6 работни места на пълен работен ден; 

 Община Лясковец – 2 работни места на пълен работен ден и 4 

работни места на 4-часов работен ден; 

 Община Павликени – 6 работни места на пълен работен ден; 

 Община Полски Тръмбеш – 5 работни места на пълен работен 

ден; 

 Община Свищов – 5 работни места на пълен работен ден; 

 Община Стражица – 14 работни места на 4-часов работен ден; 

 Община Сухиндол – 6 работни места на пълен работен ден. 

На същото заседание Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие на област Велико Търново прие Информация 

за резултатите от проучване на потребностите на работодателите от област 

Велико Търново от работна сила, проведено през периода февруари – март 

2019 г. 

На 16.10.2019 г. се проведе третото заседание на Постоянната 

комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Велико 

Търново, на което беше приета Информация за резултатите от проучване 

на потребностите на работодателите от област Велико Търново от работна 

сила, проведено в периода август – септември 2019 г. 

На 23.05.2019 г. се проведе заседание на Постоянната комисия по 

туризъм на област Велико Търново. На него беше взето решение при 

налични идеи за кандидатстване в конкурс за избор на малко познати 

български ЕДЕН дестинации за здравен и балнео туризъм от страна на 

общините, те да кандидатстват сами или в партньорство с Областна 

администрация. 

На проведеното на 02.05.2019 г. заседание на Областния съвет по 

условия на труд беше извършена актуализация на състава и правилника за 
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дейността на Областния съвет по условия на труд, както и беше определен 

график на заседанията на Областния съвет по условия на труд. 

На 06.03.2019 г. беше проведено заседание на Областния съвет по 

правата на хората с увреждания на област Велико Търново, на което беше 

обсъден и приет Правилник за устройството и дейността на Областния 

съвет по правата на хората с увреждания на област Велико Търново. 

Областният съвет за тристранно сътрудничество в област Велико 

Търново прие Правилник за дейността и организацията на Областен съвет 

за тристранно сътрудничество в област Велико Търново, с протокол от м. 

декември 2019 г. 

Комисията по образование, наука, младежки дейности и спорт на 

област Велико Търново заседава на 05.03.2019 г. Във връзка с 

разработването и приемането на Областната стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците 2019 – 2020г. беше решено до 

края на март всички общински съвети на територията на област Велико 

Търново да приемат анализи на потребностите от подкрепа, а след това 

общинските анализи, заедно с конкретни предложения за актуализация или 

изменения на базовия документ да бъдат изпращани до Областен 

управител на област Велико Търново в най-кратък срок. 

На 26.07.2019 г. на свое заседание Областният координационен 

център на област Велико Търново за изпълнение на ПМС № 100 от 8 юни 

2018 г. прие Отчет за изпълнението на ПМС № 100 от 8 юни 2018 г. на 

територията на област Велико Търново през учебната 2018/19 година. На 

заседанието бяха определени представители и заместници за участие в 

екипите за обхват по чл. 3, ал. 7 от ПМС 100 от 8 юни 2018 г., и бяха 

представени анализ и оценка на здравословното състояние на децата от 

детските заведения и учениците в област Велико Търново. 

На 10.09.2019 г., на заседанието на Областния координационен 

център на област Велико Търново за изпълнение на ПМС № 100, беше 

представена и обсъдена готовността за обхващане в предучилищни и 

училищни групи на всички подлежащи деца и ученици през учебната 

2019/20 година. 

На заседание, проведено на 04.11.2019 г., Областният 

координационен център на област Велико Търново за изпълнение на ПМС 

№ 100 разгледа отчет за изпълнението на ПМС № 100 от 8 юни 2018 г. на 

територията на област Велико Търново.  

Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации на 

територията на област Велико Търново заседава дванадесет пъти през 2019 

г. На заседанието, проведено на 10.07.2019 г., Областната комисия за борба 

с епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново взе 

решения спешно да се свикат всички общински епизоотични комисии с 

цел предприемане на необходимите мерки, като се осъществи и 

своевременна обратна връзка с Областната комисия за борба с 

епизоотични ситуации относно предприетите мерки; да се проведе 

информационна кампания във всички населени места от страна на БАБХ, 
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като е необходимо пълно съдействие от страна на кметове, кметски 

наместници и общински ветеринарни лекари; кметовете и кметските 

наместници на всички населени места в областта да актуализират 

информацията относно броя на свинете, отглеждани в отделните домове и 

да я предоставят на Областната дирекция на БАБХ; ловните сдружения да 

проведат срещи с ловните дружинки с цел засилване активността но 

отношение на индивидуалния лов на диви прасета. 

На заседанията, проведени на 18.07.2019 г., 24.07.2019 г., 03.09.2019 

г., 10.09.2019 г. и 17.09.2019 г. беше разгледана актуалната ситуация в 

област Велико Търново относно заболяването Африканска чума по 

свинете. 

На заседанието, проведено на 01.08.2019 г., Областната комисия за 

борба с епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново 

взе решения в радиус от 20 км в зони около индустриалните ферми да се 

преустанови отглеждането на свине в тип „заден двор“ съгласно 

указанията на Централния епизоотичен съвет; кметовете на общини от 

област Велико Търново, чрез кметовете и кметските наместници на 

отделните населени места, в спешен порядък да предоставят актуална 

информация под формата на списък за брой задни дворове и брой свине, 

отглеждани в тях по населени места и заверен поименен списък по 

населени места, с имена на лицата, отглеждащи свине в заден двор, с 

посочен адрес и брой свине, след приключване на процеса по определянето 

и използването на трупни ями за обезвреждане на странични животински 

продукти /загробване на трупове на свине/ същите да бъдат оградени и да 

им се поставят указателни табели с надпис „Трупна яма“, които да 

забранят преминаването. 

На заседанието, проведено на 07.08.2019 г., Областната комисия за 

борба с епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново 

взе решение кметовете на общините от област Велико Търново да изпратят  

на Областен управител на област Велико Търново списъци с броя заклани 

свине от обекти тип „заден двор“, заверени от кметове / кметски 

наместници и официални лекари и подкрепи искането на ТП „ДГС - 

Свищов“ за извършване на предвидените дейности за есента на 2019 г. при 

стриктно спазване на всички мерки за биосигурност. 

На заседанието, проведено на 13.08.2019 г., Областната комисия за 

борба с епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново 

взе решения да допуска неотложни действия в инфектираните зони от 

лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерките за 

предотвратяване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете, 

във връзка с прибиране на реколтата, но при стриктно спазване на мерките 

за биосигурност, включително дезинфекцирането на машините, спазване 

на всички мерки за биосигурност от лицата, навлизащи в зоните, които 

следва да наблюдават и подават сигнали за умрели диви прасета. 

Комисията прие, че всички населени места на територията на област 

Велико Търново са с висок епизоотичен риск. 
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На заседанието, проведено на 21.08.2019 г., Комисията одобри 

постъпилите в Областна администрация – Велико Търново списъци с броя 

на доброволно закланите свине от обекти тип „заден двор“ по населени 

места от област Велико Търново, като служителите на Областна дирекция 

по безопасност на храните – Велико Търново да продължат проверките на 

обекти и при установени несъответствия в конкретни обекти да бъдат 

изпратени писма за стопиране на процедурата по изплащане на 

подпомагането за тях. Комисията допусна неотложни действия в 

инфектираните зони от лица, нямащи отношение към претърсването и 

прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта 

Африканска чума по свинете, във връзка с дейността на държавните горски 

стопанства по извозване на вече добита дървесина, складирана на 

съответните площадки при стриктно спазване на мерките за биосигурност. 

На заседанието на Областната комисия за борба с епизоотичните 

ситуации на територията на област Велико Търново, проведено на 

27.08.2019 г., беше решено във връзка със събраните заверени списъци по 

отделни населени места от област Велико Търново да бъдат извършени 

възможно най-голям брой проверки на включените обекти тип „заден 

двор“. 

На заседанието, проведено на 08.10.2019 г., Областната комисия за 

борба с епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново 

взе решение да продължат проверките на включените в списъците по 

населени места обекти тип „заден двор“, на стопани, които доброволно са 

извършили мярката за клане и да бъде обърнато особено внимание на 

всички ловци за необходимите мерки за биосигурност. 

На проведеното на 18.12.2019 г. заседание на Регионален съвет за 

развитие на Северен централен район, на Областен управител на област 

Велико Търново беше предадено председателството на Регионален съвет за 

развитие на Северен централен район за първо шестмесечие на 2020 г. На 

същото заседание за заместник председател на РСР на СЦР за първото 

шестмесечие на 2020 г. бе избран инж. д-р Даниел Панов, Кмет на Община 

Велико Търново, а за основен член в Работна група за разработване на 

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2021 – 

2027 бе избрана д-р Ивелина Гецова, Кмет на Община Лясковец. 

На 20.09.2019 г. се проведе заседание на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата, на което членовете на комисията 

приеха правилник за дейността, актуализираха състава, приеха за сведение 

предоставената от институциите информация за извършени дейности в 

сферата на безопасността на движението по пътищата и разгледаха 

текущото изпълнение на План-програмата за БДП.  

На 03.12.2019 г. се проведе заседание на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата, на което бе предоставена 

информация от членовете на комисията във връзка с извършени дейности в 

сферата на БДП през последното тримесечие. На вниманието на комисията 

бе представен и сигнал от граждани, адресиран към Областната комисия 
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по безопасност на движението по пътищата, относно състоянието на 

определени пътни участъци от Републиканската пътна мрежа на 

територията на област Велико Търново. Комисията прие за сведение 

предоставената от членовете информация и набеляза конкретни стъпки за 

действие по отношение на входирания от гражданите сигнал. 

Поради наложили се изменения в Правилника за организацията и 

дейността на Областния съвет за сътрудничество по етнически и 

интеграционни въпроси, бе проведена писмена процедура за  

неприсъствено вземане на решение от Областен съвет за сътрудничество 

по етнически и интеграционни въпроси. Разгледан бе Проект на 

Правилник за дейността и организацията на Областен съвет за 

сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в област Велико 

Търново, като същият беше приет от членовете на съвета. 

На 27.11.2019 г. бе проведено заседание на Постоянната комисия по 

охрана на горите, рибата и дивеча, на което членовете на комисията 

представиха информация относно извършени дейности по отношение 

охраната на горите, рибата и дивеча за периода от 01.01.2019 г. до 

01.11.2019 г. и посочиха основни често срещани проблеми при опазване на 

горските територии, рибата и дивеча. Комисията прие за сведение 

предоставената информация и набеляза съвместни мерки за решаване на 

споменатите проблеми - подобряване координацията между институциите, 

организиране на съвместни проверки с цел премахване на незаконната сеч 

и бракониерството, засилване на контрола по отношение палене на огън в 

горските територии. 

На 27.11.2019 г. бе проведено и заседание на Постоянната комисия за 

съвети по земеделието към Областен съвет за развитие, на което членовете 

на комисията представиха информация за извършени дейности в сферата 

на земеделието за периода от 01.01.2019 г. до 01.11.2019 г. и посочиха 

основни често срещани проблеми, пред които са изправени земеделските 

производители. Комисията прие за сведение предоставената информация и 

набеляза съвместни мерки за решаване на споменатите проблеми - 

подобряване на координацията между институциите и организиране на 

движението на автомобили извън пътната мрежа (по полски и горски 

пътища) с цел предпазване посевите на земеделските производители на 

територията на област Велико Търново. 

Областният експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) 

извършва консултативна и експертна дейност в зависимост от 

устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение като 

подпомага областния управител при изпълнение на функциите, 

предоставени му със Закона за устройство на територията (ЗУТ).  

С оглед измененията в ЗУТ, приети със Закона за изменение и 

допълнение на ЗУТ, през 2019г. бе актализиран състава на Съвета и  

Правилата за за неговата работа и дейност. ОЕСУТ проведе две заседания, 
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във връзка с постъпили в Областна администрация Велико Търново 

инвестиционни проекти. 

На заседание, проведено на 27.09.2019 г., ОЕСУТ разгледа 

комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект 

„Присъединяване на „Предприятие за производство на машиностроителни 

детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив“, 

намиращо се в ПИ 258014 по КВС, гр. Лясковец, м. Брода, област Велико 

Търново, към ЗРУ 20kV на п/с 110/20/10 kV „Горна Оряховица – Изток“, 

разположен на територията на община Горна Оряховица и община 

Лясковец. КПИИ се състои от две самостоятелни съставни части: проект за 

подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) и работен 

инвестиционен проект и, на основание чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ, беше 

разгледан от съвета като част от процедурата по реда на чл. 150, ал. 6 от 

ЗУТ за съгласуване и одобряване частите на КПИИ и издаване на 

разрешение за строеж за линеен обект на техническата инфраструктура. С 

Решение № 31, документирано с Протокол № 24/27.09.2019 г., ОЕСУТ 

даде положително становище за разгледания КПИИ с предложение 

областният управител да издаде заповед за одобряване на съставните части 

на проекта след отстраняване от страна на възложителя на забележките 

към проекта, а именно да представи влязло в сила становище/решение на 

компетентния орган по околната среда. 

Във връзка с реализирането на автомагистрала „Русе – Велико 

Търново“ – значим инфраструктурен проект за развитието на област 

Велико Търново, заложено като мярка в Приоритетна област 4: 

„Инфраструктура“ на Областната стратегия за развитие на област Велико 

Търново за периода 2014-2020 г., на заседание, проведено на 23.10.2019 г., 

ОЕСУТ разгледа идеен проект по част „Пътна“ за участък № 3 („Бяла – 

Велико Търново“ от пресичането с път I-3 до края на трасето (от км 76+040 

до км 133+240) на автомагистрала „Русе – Велико Търново“, разположен 

на територията на общините Полски Тръмбеш, Павликени и Велико 

Търново от област Велико Търново. Представител на проектанта на 

автомагистралата – „Инжконсултпроект“ ООД, представи подробно 

проектното решение с предвидените големи съоръжения и конструкции, 

включително пресичанията с пътища със и без пътни възли, и 

селскостопанските пресичания. Присъстващите членове на съвета и 

представители на експлоатационните дружества имаха възможност да 

зададат въпроси по така представения проект, на които проектантът даде 

изчерпателни отговори. След станалите разисквания, с Решение № 32, 

документирано с Протокол № 25/23.10.2019 г., ОЕСУТ даде положително 

становище за проекта, включително по приетото трасе на автомагистралата 

(комбиниран вариант) и местоположенията на пресичанията на 

автомагистралата със селскостопанските пътища.  

На официалната интернет страницата на Областна администрация 

Велико Търново се поддържа актуална информация за състава, одобрените 
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правила за работа, насрочените заседания и решенията от проведените 

заседания на ОЕСУТ. 
 

XII.  Гарантиране правата на хората с увреждания 
 

5. Интеграция на хората с увреждания в контекста на 

Конвенцията за правата на хората с увреждания. 

5.1. Провеждане на държавната политика за правата на хората с 

увреждания 

През 2019 г. за провеждане политиката за интеграция на хората с 

увреждания, бе сформиран Областен съвет по правата на хората с 

увреждания в област Велико Търново, чиято дейност бе насочена към  

координация между държавните, общинските, обществените и стопанските 

органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора 

с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на 

дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания 

На 06.03.2019 г. беше проведено първото заседание на Областния 

съвет по правата на хората с увреждания на област Велико Търново, на 

което бе обсъден и приет Правилник за устройството и дейността на 

съвета. 

За създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания, 

регистрирани в дирекция „Бюро по труда”, обект на Национална програма 

„Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, през 2019 г. в Областна 

администрация Велико Търново работиха 6 лица с трайни увреждания, 

наети по реда на програмата. 

Областният управител проф. д-р Любомира Попова откри първата 

регионална среща за сътрудничество и партньорство с местната власт от 

Северен централен район за планиране по проект „Равни шансове на 

малките хора в България“. Президентът на организацията на малките хора 

Светослав Чернев обяви по време на събитието, че третият в Европа 

Център за работа с малките хора е отворил врати в София по европейски 

проект и със средства от дарения. 

Председателят на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) Ана 

Джумалиева връчи на областния управител на Велико Търново проф. д-р 

Любомира Попова сертификат, с който се удостоверява достъпна среда на 

сградата на администрацията. 
 

XIII. Противодействие на тероризма, организираната престъпност и 

корупцията. Създаване на нов ред за преследване на корупцията и 

противодействие на престъпността. 
 

6. Подобряване на координацията и взаимодействието между 

компетентните институции, работещи по противодействие на 

корупцията. 

По време на на работна среща на министър Младен Маринов с 

областния управител проф. д-р Любомира Попова, кметовете и 
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представители на прокуратурата беше дадена оценка, че комуникацията 

между полиция и местна власт в област Велико Търново е много добра.  

В Областна администрация  Велико Търново бе проведена работна 

среща на тема „Обсъждане на проблеми възникнали при практическото 

приложение на новата нормативна уредба – Закона за частната 

охранителна дейност и наредбите към него, и взаимодействие между 

охранителните фирми и органите на държавна и местна власт“.  

6.1. Изпълнение на нормативни задължения по ЗПКОНПИ   

 През 2019 г. бе проведено засдание на Областния съвет за првенция 

и противодействие на корупцията, на което пред  членовете на Съвета бе 

представена презентация относно провеждане на антикорупционни 

обучения в средните училища. Съветът прие решение такива обучения да 

бъдат проведени съгласувано с РУО на МОН-Велико Търново. 

В изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество /ЗПКОНПИ/, през 2019 г. пред органа по назначаване, а именно 

Областен управител, задължените по закона лица в Областна 

администрация, в установения срок, подадоха 4 броя декларации за 

несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ и 28 броя декларации за 

имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 3, ал. 8 от Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и 

установяване конфликт на интереси, със заповед на Областен управител от 

2018 г. бе сформирана комисия за проверка на декларациите за имущество 

и интереси по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ. В изготвеният от комисията 

доклад за извършена проверка на подадените от задължените лица 

декларации, през 2019 г. не бяха констатирани нарушения.  

В Областна администрация Велико Търново е създаден и бе поддържан 

публичен регистър на подадените декларации, който е оповестен на 

интернет страницата на областен управител в раздел „Експертът 

информира“.  

Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните 

от тях, въвеждането на данни в регистъра на подадените декларации, 

поддържането му и публикуването на информация и декларациите в него, 

проверката им, унищожаването на информационните носители се 

осъществяват в администрацията при спазване изискванията на Закона за 

защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО 

(Общ регламент относно защитата на данните), както и при спазване на 

Закон за защита на личните данни, Вътрешните правила за защита на 

лични данни в Областна администрация Велико Търново, Вътрешните 

правила за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите и за установяване конфликт на интереси в Областна 
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администрация Велико Търново и относимите процедури от 

Интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001. 

 6.2. Произвеждане на избори за членове на Европейския 

парламент и избори за общински съветници и кметове 

           През 2019 г. се произведоха избори за членове на Европейски 

парламент от Република България и избори за общински съветници и 

кметове . За осигуряване на нормалното произвеждане на изборите бе 

създадена необходимата организация по осигуряване на изборни книжа, 

материали и бюлетини. В Областна администрация – Велико Търново бе 

проведено обучение от Централната избирателна комисия относно 

работата на общинските и секционните избирателни комисии в изборите.  

Областен управител Велико Търново обезпечи процеса по събиране 

и обобщаване на информация за хода на изборния ден и за приключването 

му на територията на област Велико Търново, съобразно указанията на 

ЦИК. 

 

Февруари 2020 г. 

 
 

 

 

 


