
ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ И РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Областна администрация подпомага областния управител при 

осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и 

извършва дейности по административното обслужване на граждани и 

юридически лица. В своята работа, администрацията използва следните 

информационни масиви и ресурси: 

 

Правно информационна система „АПИС" 

Осигурява информация в областта на българското право- консолидирани 

нормативни актове, съдебна практика, законопроекти, писма, указания, 

процедури, образци и формуляри, авторски коментари, срокове и други, 

както и справочни данни за стопанските субекти и тяхната бизнес 

активност и информация за експертни разработки, изчислителни 

алгоритми и алтернативни решения в областта на икономиката, 

счетоводството, финансите и бюджетирането. 

Административно-информационна система „МИКСИ 2009“ 

Чрез системата се извършва регистрация на електронни документи и 

документи на хартиен носител в областна администрация Велико Търново, 

унифицирано, бързо и качествено извършване на административната 

дейност, контрол на сроковете. 

 

Счетоводна информационна система „Ажур"- ФАР-ТРЗ 

АЖУР Л – предназначена за цялостно финансово и счетоводно 

обслужване на дейността на Областна администрация, за генериране на 

всички компоненти на финансовите отчети и за подпомагане на 

изпълнението на главните управленски функции. Системата позволява 

подпомагане вземането на решения, планиране, бюджетиране и контрол на 

дейността чрез създаване на детайлна отчетност, съставяне на 

систематични и хронологични регистри, инвентарни книги и описи, 

сравнителни ведомости, амортизационни планове и други на базата на 

въведените в системата и издадените от нея документи; справки за анализ 

и управление на дълготрайните материални и нематериални активи, както 

и справки за състоянието и изменението на паричните средства, 

вземанията и задълженията 

ТРЗ – Програмния продукт е предназначен за изчисляване на работни 

заплати на служителите в администрацията. Продуктът осигурява 

възможност както за изготвяне на стандартни справки за изплащане на 

възнаграждения, фишове, рекапитулации за изплатени суми, така и  

специализирани справки за статистиката, файлов трансфер за НАП и НОИ.  

 

 

 



Информационна система „Регистър имоти“ 

Системата представлява софтуерен продукт за обработка и съхранение в 

база данни на актове за държавна собственост. Предназначена е за 

съставяне на актове за публична и частна държавна собственост, както и на 

актове за поправка на АДС, по образци, утвърдени от Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. В системата се поддържат 

актуални данни за имотите – държавна собственост, чрез отразяване на 

промени в обстоятелствата /напр. отписване от актовите книги за 

държавна собственост на имот, промяна в правото на управление и др./. 

ИС „Регистър имоти“ осигурява възможност за справки за имоти по 

различни критерии – номер и дата на акт за държавна собственост, 

местонахождение на имот, вид и описание на имота, правно основание, 

предоставени права върху имота, съставени по-рано актове и др. Чрез ИС 

„Регистър имоти“ се генерират главен и спомагателни регистри, съгласно 

изискванията на Закона за държавната собственост. 

Регистър на имоти с държавна собственост 

В профила на Областна администрация Велико Търново, създаден на 

Портал за отворени данни на Република България, се поддържа Регистър 

на имоти с държавна собственост. Същият предоставя актуална 

информация за имотите – държавна собственост, на територията на Област 

Велико Търново. 

 

Регистър на издадени актове за изработване и одобряване на 

устройствени планове и техни изменения  

Регистърът на издадени актове за изработване и одобряване на 

устройствени планове и техни изменения е публикуван в профила на 

Областна администрация Велико Търново, създаден на Портал за отворени 

данни на Република България. Регистърът се поддържа на основание чл. 4, 

ал. 4 от Закона за устройство на територията и предоставя актуална 

информация за издадените от областния управител заповеди, с които се 

разрешава изработването на проекти за устройствени планове и заповеди, с 

които се одобряват проекти за устройствени планове. 

 

Регистър на издадени разрешения за строеж  

В профила на Областна администрация Велико Търново, създаден на 

Портал за отворени данни на Република България, се поддържа Регистър 

на издадени разрешения за строеж. Регистърът се поддържа на основание 

чл. 4, ал. 4 от Закона за устройство на територията и предоставя актуална 

информация за издадените от областния управител разрешения за строеж. 

 

 

 



Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в 

експлоатация 

В профила на Областна администрация Велико Търново, създаден на 

Портал за отворени данни на Република България, се поддържа Регистър 

на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация. Регистърът се 

поддържа на основание чл. 4, ал. 4 от Закона за устройство на територията 

и предоставя актуална информация за въведените в експлоатация строежи, 

за които областният управител е издал удостоверение за въвеждане в 

експлоатация. 

Областен Регистър „Военни паметници“  

 Регистърът на военните паметници на територията на област Велико 

Търново е публикуван на интернет страницата на Областна администрация 

– Велико Търново и на Портала за отворени данни. В него са вписани 

всички паметници на територията на област Велико Търново, които имат 

статут на военни паметници, съгласно действащия Закон за военните 

паметници. Информацията съдържа общината, в която се намира 

паметника, населеното място, точното наименование на паметника, вид на 

обекта, точното разположение и документа, решението, което Областната 

комисия „Военни паметници“  е взела за вписването му в Областния 

регистър. Същият се актуализира при вписване на нови паметници.  

 

Регистър на язовирите на територията на област Велико 

Търново  

 Регистърът на язовирите на територията на област Велико Търново е 

публикуван на интернет страницата на Областна администрация – Велико 

Търново и на Портала за отворени данни. В него е отразено техническото 

състояние на язовирите на територията на Област Велико Търново в 

резултат на извършените проверки, с цел  осигуряване на безопасната им 

експлоатация. Информацията на регистър язовири се поддържа актуална. 

 

Областна транспортна схема  

Областната транспортна схема предоставя актуална информация за 

маршрутните разписания на междуобщинските автобусни линии на 

територията на област Велико Търново, разгледани и съгласувани от 

Областната комисия за обсъждане на промени в Областната транспортна 

схема. Областната транспортна схема е  публикувана в профила на 

Областна администрация Велико Търново, създаден на Портал за отворени 

данни на Република България. 

 

Регистър на дейността на областните комисии и съвети  

В профила на Областна администрация Велико Търново, създаден на 

Портал за отворени данни на Република България, се поддържа Регистър 



на дейността по отношение на следните областни съвети и комисии, 

назначени от Областен управител: 

 Постоянна комисия по туризъм към Областен съвет за развитие; 

 Постоянна комисия по енергийна ефективност към Областен съвет за 

развитие; 

 Областен консултативен съвет по здравеопазване; 

 Областна комисия за обсъждане на промени в областната 

транспортна схема; 

 Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни 

въпроси; 

 Областeн съвет за развитие; 

 Областна комисия "Военни паметници"; 

 Областен координационен център на област Велико Търново за 

изпълнение на ПМС № 100 от 8 юни 2018 г.; 

 Постоянна комисия по охрана на горите, рибата и дивеча; 

 Областен експертен съвет по устройство на територията; 

 Постоянна комисия за съвети по земеделието към Областен съвет за 

развитие; 

 Комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт; 

 Областна комисия за борба с епизоотични ситуации; 

 Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за 

взаимодействие с националния щаб; 

 Областен съвет по сигурност; 

 Постоянна областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, 

свързани с вземане на решение по целесъобразността на постъпили 

искания от общини за предоставяне на средства от републиканския 

бюджет чрез МВК за възстановяване и подпомагане към МС; 

 Областен съвет по условия на труд; 

 Постоянна комисия по заетостта към Областен съвет за развитие; 

 Областен обществен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията; 

 Комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на областните 

администрации; 

 Областен съвет по правата на хората с увреждания; 

 Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Велико 

Търново; 

 Областна комисия по безопасност на движението по пътищата; 

 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия. 

Регистърът предоставя информация за взетите решения от проведени 

заседанията на гореспоменатите областни съвети и комисии.   

 


