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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Изминалата 2020 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 2020 г. ръководният екип на Областната администрация успя да 

доразвие вече утвърдените приоритети за развитието на област Велико 

Търново, като един от успешните европейски региони. Бяха създадени 

условия за подобряване качеството на живот и устойчивото развитие на 

икономиката.  

Към 18 декември 2020 г. във Великотърновски регион има сключени 

883 договора на обща стойност 242 806 102 лв., изпълнявани от 706 

бенефициенти, за проекти финансирани чрез Оперативните програми от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Данните са 

от Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 за 

Програмния период 2014-2020 г. Данните са за основните 9 оперативни 

програми и ПРСР (за мерките по чл. 9б, т.2 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители (ЗПЗП). 

Най-много проекти – 447 има в община Велико Търново, след която се 

нареждат община Горна Оряховица със 123 проекта и община Свищов с 82 

проекта.  

Най-много са проектите в региона с финансиране по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ – 563, както и по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ – 131.  

По размер на усвоените европейските инвестиции област Велико 

Търново се нарежда на второ място в Северен централен район (СЦР), след 

Русенска област. 
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За постигането на тези приоритети, запазихме формулираните 

стратегически цели: постигане на икономически растеж и развиване на 

конкурентноспособност, подобряване на социалния статус на гражданите и 

създаване на благоприятна и здравословна среда на живот, създаване на 

институционална среда като база за устойчиво развитие.  

През 2020 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 2020 г. нашият екип работи и за създаването на оптимална 

инвестиционна среда и атрактивен бизнес-климат, за развиване на 

основните отрасли в региона - земеделие и туризъм, за увеличаване на 

научния и технологичен капацитет и др.  

Във всички тези процеси и при развиване на секторните политики на 

регионално ниво, Областна администрация беше активна страна. 

Регионалните секторни политики бяха дискутирани и развивани в 

областните съвети и комисии, а представители на ръководството и 

експерти на институцията участваха в различни междуведомствени 

формати и инициативи. Диалогът между регионалните структури и 

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

координация има между работодателите, синдикатите, териториалните 

структури на министерствата, както и с различните граждански и 

обществени организации. Областна администрация бе търсен и желан 

партньор и получи още повече доверие от обществото.  

Като основни принципи на управление, които прилагаме са 

прозрачност, откритост, диалогичност, системност, демократичност и т.н., 

като дейността е подчинена на интереса на гражданите. В този смисъл ще 

продължим да търсим взаимодействието със структурите на гражданското 

общество, неправителствения сектор, медиите, браншовите и синдикални 

организации. 

И занапред Областна администрация Велико Търново ще е отворена 

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

проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели на институцията 

във връзка с подобряване живота на гражданите. 
 

ПРОФ. Д-Р  ЛЮБОМИРА  ПОПОВА        /П/ 

Областен управител  

на област Велико Търново 
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Стратегическите цели за 2020 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. 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 СЕОС  

Въпреки повишаващия се брой администрации, присъединяващи се 

към СЕОС, през 2020 г. броят на входящите и на изходящите електронни 

документи не нараства в сравнение с 2019 г., което е видно от справката по 

месеци: 
 

Месец 

 

Брой на 

входящите документи 

 

Брой на 

изходящите 

документи 

 

Общ брой 

обменени документи 

Януари 43 31 74 
Февруари 98 141 239 

Март 141 236 377 
Април 116 188 304 
Май 93 161 254 
Юни 122 212 334 
Юли 122 127 249 

Август 76 153 229 
Септември 52 129 181 
Октомври 138 172 310 
Ноември 122 128 250 
Декември 54 111 165 

ОБЩО 1177 1789 2966 

Обменът на електронни документи в администрацията през 2020 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. 

През 2020 г. е предоставен достъп до следните регистри от Средата 

за междурегистров обмен RegiX: 

- 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; 
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- 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 
През 2020 година Областна администрация Велико Търново 

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: 

 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;  

 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.  

Бяха предприети действия за публикуване на нова информация на 

Портала за отворени данни, чрез създаване на нов Регистър на върнати и 

оспорени решения на общинските съвети в 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 2020 

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 

https://data.egov.bg/organisation/dataset/1ab84714-1505-4f4b-81de-2cd2e2044ba9
https://data.egov.bg/organisation/dataset/1ab84714-1505-4f4b-81de-2cd2e2044ba9
https://data.egov.bg/organisation/dataset/1ab84714-1505-4f4b-81de-2cd2e2044ba9
https://data.egov.bg/organisation/dataset/1ab84714-1505-4f4b-81de-2cd2e2044ba9
https://data.egov.bg/organisation/dataset/1ab84714-1505-4f4b-81de-2cd2e2044ba9
https://data.egov.bg/organisation/dataset/1ab84714-1505-4f4b-81de-2cd2e2044ba9
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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 2020 

година от нарочно сформирана от Областен управител комисия бяха 

разгледани своевременно и са постановени решения по постъпилите три 

искания на граждани и организации. По отношение на наличната в 

администрацията информация достъп е осигурен в срок и в пълен обем. На 

гражданите и организациите е предоставена възможността да подават 

искания за достъп до обществена информация и по електронен път, чрез 

Платформата за достъп до обществена информация, но през 2020г. този 

канал за достъп не е използван от тяхна страна.   
 

1.3. Подобряване на организацията на АО  

През 2020 година със Заповед № РД-01-05-50/29.07.2020г. на 

Областен управител Велико Търново беше утвърдена нова Хартата на 

клиента, в съответствие с изискванията на Наредбата за 

административното обслужване /ДВ, брой 9 от 2020г./. Бяха актуализирани 

в съответствие със стандартите и изискванията, въведени с Наредбата за 

административното обслужване и утвърдени от Главния секретар 

Вътрешни правила за административното обслужване в Областна 

администрация - Велико Търново. Правилата и хартата са оповестени  на 

интернет страницата на Областен управител. 

Във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19 през 

изминалата година бяха направени някои промени в Центъра за 

административно обслужване – работните места на служителите бяха 

оборудвани с плексигласови екрани, беше създадена организация за 

дезинфекция и проветряване на помещенията, бяха поставени апарати за 

дезинфекция на ръцете.  С цел да се ограничат контактите на граждани със 

служителите, заплащането на услугите на ПОС терминал и в брой се 

извършваше само и единствено в Центъра за административно 

обслужване. 

През 2020 г. продължихме да проучваме удовлетвореността на 

гражданите от качеството на административното обслужване чрез анкетни 

карти, форма за обратна връзка на интернет страницата и кутия за мнения 

и предложения. Периодично в течение на годината назначена от Областен 

управител комисия разглежда и анализира информацията от анкетните 

проучвания, които служяат за входен елемент при извършване на 

вътрешните одити на внедрената в администрацията Интергрирана система 

за управление. Резултатите от проучванията на удовлетвореността на 

анкетираните сочат, че 100% от тях определят качеството на 

административното обслужване като отлично. Анкетираните отговарят 
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положително и на въпросите за спазването на законовите срокове за 

извършване на административни услуги и за любезно и компетентно 

отношение на служителите в Областна администрация Велико Търново. 

Един от анкетираните граждани е изказал благодарност за доброто 

обслужване.  

 В администрацията са получени и 6 благодарствени писма за 

качеството и ефективността от работата на институцията през изминалата 

година. 

На гражданите и фирмите, ползващи административни услуги в 

Областна администрация Велико Търново е осигурен, както мобилен, така 

и стационарен безплатен достъп до интернет.  

През изминалата година беше проведено въвеждащо обучение от 

Института за публична администрация на част от служителите в Областна 

администрация Велико Търново, касаещо предстоящото внедряване на 

европейския модел за управление на качеството „Обща рамка за оценка - 

CAF“.  
 

1.4. Осъществяване на Комплексно административно 

обслужване (КАО) 

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 

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.  

Осигурена е възможност за достъп и работа през интернет и до 

съответните регистри в Средата за междурегистров обмен (RegiX), които 

позволяват при съблюдаване на правните основания на предоставяните от 

администрацията услуги по служебен път да бъде събирана необходима 

информация за тяхното извършване. 

Във връзка с настъпилата епидемична ситуация плануваните срещи 

по общини, свързани с осъществяване на комплексно административно 

обслужване, бяха отложени до отпадане на наложените ограничения. 

 

1.5. Внедряване на електронни административни услуги.  

Чрез платформите на ДАЕУ, използвайки Единният модел за 

заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни 

услуги (www.egov.bg), Областна администрация Велико Търново е 

http://www.egov.bg/
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осигурила възможност за предоставяне електронно на граждани и 

юридически лица на 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. 

Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от 

ДАЕУ, публичните органи, гражданите и юридически лица все по активно 

започнаха да изпращат/връчват както жалби и сигнали, така и заявления за 

услуги, както и да получават обратно подписани с   електронни изявления 

и електронни документи. Използвайки функционалносттите на е–връчване, 

администрацията предоставя услугата за електронна препоръчана поща, 

която е електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. 

През 2020 г. администрацията е включена в Единният модел за 

заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни 

услуги, с което отпадна необходимостта от разработване на уеб 

приложение към деловодната информационна система. Системата за 

сигурно електронно връчване, беше интегрирана към АИС „Микси-2009“. 
 

1.6. Дигитализиране на документи в архив „Държавна 

собственост“  

През 2020 г. продължи изпълнението на дейностите по сключен 

договор за изграждане на „Система за управление на дигитализираните 

документи за имотите държавна собственост на територията на област 

Велико Търново“, като от страна на разработчикът беше представен тестов 

вариант на софтуера, който се нуждае от допълнителни корекции. В края 

на 2020 г. беше закупен и необходимия сървър, на който предстои да се 

инсталира готовият софтуер, което ще позволи през 2021 година да се 

финализира процеса по внедряване на системата за управление на 

дигитализирани документи от архив „Държавна собственост“.   

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. 

Във връзка с изграждането на системата за управление на 

дигитализираните документи за имотите държавна собственост на 

територията на област Велико Търново продължи процеса по сканиране и 

дигитализиране на хартиените оригинали на документите от архив 

„Държавна собственост“, като е постигнат значителен напредък по 
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отношение на цифровата трансформация на администрацията. От началото 

на процеса са сканирани около 12 595 документа, равняващи се на 2 050 

преписки от архив „Държавна собственост“. Броят на обработените 

документи постепенно ще се увеличава и през 2021 г. 

 

1.7.  Поддържане на Интегрирана система за управление. 

Участие като пилотна администрация в Проекта, финансиран от 

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

внедряване на европейския модел за управление на качеството CAF 

През 2020г. администрацията продължи да поддържа внедрената на 

15.02.2017 г. „Интегрирана система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 

27001 (ИСУ)“ в съответствие със стандартите  ISO 9001 и ISO/IEC 27001.  

Интегрираната система в частта на ISO 9001 е продължение на 

внедрената на 31.05.2005 г. в Областна администрация Велико Търново 

„Система за управление на качеството“.  

Интегрирана система за управление е съобразена с новата версия на 

стандарта ISO 9001:2015, като през 2020 година след проведена успешна 

ресертификация на 05 май 2020 г. беше издаден сертификат с № 

BG20/871942 , който при постоянно поддържане на системата е валиден до 

04 май 2023 г. 

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

на регионална политика за осъществяване на държавно управление по 

места и осигуряване на съответствие между националните и местните 

интереси. Административно обслужване на физически лица и 

организации“. 

За 2020 год. е утвърден годишен план график за провеждане на 

вътрешни одити на Интегрираната система за управление ISO 9001 & 

ISO/IEC 27001, в изпълнение на които по отношение на стандарта ISO 

9001:2015 са проведени три вътрешни одита: Одит на Дирекция 

(АПОФУС) „Административно правно обслужване, финанси и управление 

на собствеността”, Одит на Дирекция (АКРРДС) "Административен 

контрол, регионално развитие и държавна собственост“ и Одит за 

управление на документи от ИСУ и дейност на ръководството. 

На 30.04.2020 год. от фирма SGS България ЕООД беше проведен 

ресертификационен 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 

констатирани несъответствия и няма направени препоръки. Отчетено е 

изпълнение на препоръките дадени в предходен доклад от проведен одит. 

Констатирано е от сертифициращата организация, че в Областна 

администрация Велико Търново е създадена много добра форма на 

комуникация със заинтересованите страни, информацията за всички 

дейности, регистри, услуги, комисии и решения са достъпни от интернет 

страницата на Областен управител. 
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През 2020 год., съгласно утвърдения годишен план график за 

провеждане на вътрешни одити на Интегрираната система за управление 

ISO 9001 & ISO/IEC 27001, по отношение на стандарта ISO/IEC 27001 e 

проведен на 14.07.2020 г. един вътрешен одит, като заключението от 

същия е, че: „Изискванията на стандарта се изпълняват и СУСИ 

функционира ефикасно. Персоналът, ангажиран с управлението на 

сигурността на информацията е мотивиран и е запознат с 

регламентираните изисквания, като степента на ефикасност на процесите е 

сравнително висока.“ В хода на извършване на одита няма констатирани 

критични несъответствия. При одита бе констатирано едно несъществено 

несъответствие, свързано с функционирането на дизеловия агрегат, за 

което е регистрирано искане за коригиращо действие. Предприети са 

необходимите действия по отстраняване на несъответствието, като са 

сменени компрометираните части и е възстановена функционалността на 

агрегата. 

През месец ноември от сертифициращата организация SGS Group бе 

проведен ресертификационен одит на Интергрираната система за 

управление по отношение на стандарта ISO/IEC 27001, който завърши без 

констатирани несъответствия. Областна администрация Велико Търново 

запази своята сертификация по ISO/IEC 27001:2017, като издаденият нов 

сертификат е  с валидност до 02.02.2024 година. 

В изпълнение на целта за поддържане високо ниво на сигурност на 

системите и безопасност при работа, и в съответствие с изискванията на 

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. 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. 

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.  

В изпълнение на целта за укрепване на административния капацитет, 

служители участваха в обучения по информационна и мрежова сигурност в 

подкрепа на реформите в публичната администрация, по оперативна 

съвместимост и информационна сигурност, по стратегии и политики за 

противодействие на риска. 

През 2020 година няма активи, които да са излезли от употреба. 
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Администрацията поддържа необходимия брой електронни подписи, 

чрез които осъществява достъп до информация, която се осигурява по 

служебен път. 

През 2020 г. Областна администрация продължи своето участие като 

пилотна администрация в проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка 

на българската администрация по европейския модел за управление на 

качеството CAF“, осъществяващ се с подкрепата на Оперативна програма 

„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. Съгласно изготвени графици от Института по 

публична администрация, в рамките на проекта бяха проведени две 

обучения на 9 служители от администрацията, които да се включат в екипа 

за самооценка, който да извърши цялостен преглед на дейността на 

организацията и изготви Доклад за самооценка. През 2021 година предстои 

да бъде финализиран процеса по внедряване на европейския модел за 

управление на качеството CAF в администрацията. 
 

1.8. Развитие на висококвалифициран и устойчив 

административен капацитет  

През месец март 2020 г. бе утвърден Годишния план за 

задължително и специализирано обучение на служителите от Областна 

администрация – Велико Търново по Каталога на Институтът по публична 

администрация /ИПА/ за 2020 г., изготвен въз основа на личните планове 

за обучение подадени от служителите в администрацията. 

С оглед настъпилата в страната пандемична обстановка, голяма част 

от планираните присъствени обучения до края на годината, бяха отложени 

и преработени, от страна на ИПА, за провеждане в изцяло електронна 

форма. Институтът по публична администрация продължи да реализира 

електронни обучения и по проекта „Дигитална трансформация – дигитална 

компетентност и учене“, без да се заплаща такса за участие в тях. 

През 2020 г. 28 служители от администрацията се обучиха в 25 броя 

специализирани обучения, проведени в електронна форма, чрез 

Информационната система на ИПА.  

Извън годишният план за задължително и специализирано обучение, 

бе проведено 1 електронно обучение, а именно „Кодекс за поведение на 

служителите – функции и основни акценти“, в което се включиха 19 

служители от Областна администрация. Курсът бе разработен от ИПА във 

връзка с приетия с ПМС № 57 от 2 април 2020 г. нов Кодекс за поведение 

на служителите в държавната администрация. 

През месец юни 2020 г. Областна администрация – Велико Търново 

се включи в провежданото от ИПА национално проучване „Барометър на 

ангажираността“ за нагласите на служителите от държавната 

администрация към някои ключови аспекти на работата в администрацията 

като лидерство, ангажираност, удовлетвореност и мотивация. 

С цел провеждането на ефективната политика за развитие 

потенциала на младите хора, утвърдена практика в Областна 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2020 г. 

 

 13 

администрацията е приемането на стажанти и студенти от различни 

специалности, които проявяват интерес за бъдеща реализация в областта 

на държавната администрация. В периода от 24.02.2020 г. до 01.03.2020 г., 

в Областна администрация – Велико Търново, проведоха учебната си 

практика 30 студенти от втори курс по специалност „Право” на ВТУ „Св. 

св. Кирил и Методий”. 

 

1.9. Опазване и защита на държавната собственост на 

територията на областта 

С цел повишаване ефективността при управление и разпореждане с 

недвижими имоти и вещи – държавна собственост и през 2020 г. продължи 

работата на постоянната комисия, назначена със заповед на Областен 

управител, която разглежда постъпилите преписки, дава становище по 

тяхната законосъобразност и целесъобразност и предлага на Областен 

управител вземането на решения. През 2020 г. се проведоха 14 бр. 

заседания, на които са взети 45 бр. решения. 

Продължи работата по 46 броя досиета, свързани с предоставянето на 

имоти/части от имоти - държавна собственост, за безвъзмездно управление 

на държавни ведомства, по 7 бр. досиета на ползватели – синдикални 

структури и 4 бр. досиета на ползватели - политически партии. 

Предоставено е безвъзмездно право на управление на Национална 

служба за съвети в земеделието, за нуждите на Областен офис – Велико 

Търново върху имот – частна държавна собственост в гр. Велико Търново и 

бе трансформирано предоставеното право на управление на Висшия 

съдебен съвет върху имот – частна държавна собственост, в гр. Велико 

Търново, ползван и освободен от Административен съд – Велико Търново.  

През годината е учредено безвъзмездно право на ползване на СРС 

„Подкрепа“ – Велико Търново върху имоти – частна държавна собственост 

в гр. Велико Търново и в гр. Горна Оряховица и на ПП „Движение за права 

и свободи“ върху имот – частна държавна собственост, в гр. Велико 

Търново. 

Областен управител Велико Търново предостави безвъзмездно за 

управление движима вещ – частна държавна собственост /лек автомобил/, 

за нуждите на „Дом за медико – социални грижи за деца“ - гр. Дебелец. 

С измененията в разпоредбата на чл. 67 и създадения нов чл. 67а от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /обн. ДВ бр. 

102 от 31.12.2019 г./ се въведе изискването синдикалните организации и 

политическите партии да не използват предоставените имоти за 

извършване на икономическа дейност, както и да не преотдават същите под 

наем или преотстъпват за ползване на трети лица, а на областния управител 

е вменено задължението да осъществява контрол за изпълнението на 

забраната и да предоставя доклад до Министерски съвет въз основа на 

извършени проверки през съответната календарна година. През 2020 г. се 

извършиха проверки на помещенията – държавна собственост, находящи се 

в административните сгради на ул. „Христо Ботев“ № 2 - 2а, ул. „Христо 
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Ботев“ № 15 и ул. „Цар Теодор Светослав“ № 1, гр. Велико Търново, 

относно ползването им по предназначение от наематели/ползватели, както 

и за състоянието на непредоставените по съответния ред помещения. 

Въз основа на извършените проверки и направените констатации, 

областен управител на област Велико Търново е предоставил годишен 

доклад до Министерски съвет през месец декември 2020 г. 

През периода продължи дейността по подготовка, оформяне, водене и 

прекратяване на общо 18 бр. наемни досиета на наематели на имоти – 

държавна собственост. Бяха сключени 2 бр. нови договори за наем и 

прекратени 2 бр. договори за наем на ведомствени жилища, удължен бе 

срока по 1 бр. наемен договор и 1 бр. договор на ползвател, индексирана 

беше наемната цена по 18 бр. наемни договора, своевременно бяха 

изготвяни писма до наематели с просрочени финансови задължения.  

Извършени бяха две продажби на ведомствени жилища, в управление 

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна 

инфраструктура”, находящи се в гр. Горна Оряховица. 

Областна администрация Велико Търново е включена в регулярно 

тримесечно изследване „Индекси на цени на жилища“, провеждано от 

Национален статистически институт през 2020 г. и в тази връзка данни за 

извършени продажби на жилища на домакинства през 2020 г. са въвеждани 

по електронен път в реално време чрез ИС „Цени на жилища“ на 

страницата на НСИ, раздел „За респондентите“. 

През 2020 г. принудително бе иззет държавен имот, в управление на 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, който се държи 

от юридическо лице без да е налице правно основание, и се приключи 

процедура за принудително изземване, стартирана през 2019 г., на 

държавен имот, също в управление на Великотърновски университет „Св. 

св. Кирил и Методий“, поради доброволното му освобождаването в 

определения срок. 

За реализиране правомощието на областен управител за опазване и 

защита на държавната собственост на територията на областта, през 2020 г. 

бе изискана информация от община Свищов, община Златарица и община 

Горна Оряховица за недвижимите имоти, безвъзмездно прехвърлени в 

тяхна собственост през 2017 – 2018 г., 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.  

И през 2020 г. продължи работата по предоставените от 

Министерство на икономиката 9 бр. предложения от кметове на общини на 

територията на област Велико Търново за безвъзмездно прехвърляне в 

собственост на държавата на 64 бр. язовири – публична общинска 

собственост.  

В периода от март до юли 2020 г. са проведени 9 работни срещи 

между представители на Областна администрация гр. Велико Търново, 
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Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ и 

общините в област Велико Търново, отправили предложения за 

прехвърляне правото на собственост на държавата върху язовири - 

публична общинска собственост, на които срещи се разгледаха 

отразяването на язовирите в кадастралната карта и кадастралните 

регистри, документите за язовири – публична общинска собственост, 

предложени за прехвърляне правото на собственост на държавата, и 

обсъдиха се предстоящите действия по прехвърляне на собствеността и 

предаване на язовирите, съгласно Закона за водите и действащото в 

страната  законодателство и в съставените протоколи се набелязаха мерки 

за предприемане от общините по констатирените несъответствия.  

Областният управител на област Велико Търново издаде през 2020 г. 

9 бр. заповеди за отказ от безвъзмездно прехвърляне на държавата чрез 

дарение правото на собственост върху язовири – публична общинска 

собственост, предложени от общините, както следва:  

- по чл.19б, ал. 5, т. 2 от Закона за водите 1 бр. заповед за отказ от 

безвъзмездно прехвърляне на държавата чрез дарение правото на 

собственост върху язовир „Костимял  1 - горен“ – публична общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

44793.275.690 по КК и КР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, отдаден на 

концесия,  

- по чл.19б, ал. 5, т. 1 от Закона за водите 8 бр. заповеди за отказ от 

безвъзмездно прехвърляне на държавата чрез дарение правото на 

собственост върху язовири – публична общинска собственост, съответно 

водоем „Руневско дере“, с. Ялово, общ. Велико Търново; водоем „Сюд 

бунар ПИ 328“, с. Емен, общ. Велико Търново; водоем „Сюд бунар ПИ 

482“, с. Емен, общ. Велико Търново; Водостопанско съоръжение към 

язовир „Горско Калугерово“, с. Вишовград, общ. Павликени; язовир 

„Беглишки хармани “, гр. Килифарево, общ. Велико Търново; язовир с. 

Горски Сеновец, общ. Стражица; язовир „Дядо Русева градина “, с. 

Стрелец, общ. Горна Оряховица; язовир „Чиликлик“, с. Стрелец, общ. 

Горна Оряховица, тъй като не отговарят на  определението „язовир“ по 

смисъла на § 1, ал. 1, т. 94 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

водите. 

За останалите язовири продължават дейностите по безвъзмездното 

им прехвърляне в собственост на държавата. 

За реализиране на правомощието на областен управител за опазване 

и защита на държавната собственост на територията на областта, през 2020 

година бяха предприети редица действия, свързани с актуване на 

недвижимите имоти, осъществяване на надзор по придобиване на 

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 21 7 0 3 3 29 

Горна Оряховица 6 41 0 0 0 31 

Павликени 9 2 0 1 0 12 

Полски Тръмбеш 3 0 0 0 1 1 

Свищов 8 4 0 0 0 6 

Сухиндол 0 0 0 1 0 1 

Лясковец 1 1 0 0 0 0 

Елена 9 1 0 0 0 0 

Златарица 4 0 0 0 0 0 

Стражица 3 25 0 0 0 7 

Общо бр.: 64 бр. 81 бр. 0 бр. 5 бр. 4 бр. 87 бр. 

 

Издадени са заповеди за отнемане правото на управление върху 5 

имота - частна държавна собственост, а именно: по един в гр. Велико 

Търново и гр. Дебелец – от Министерство на земеделието, храните и 

горите, и по един в с. Вардим, с. Драганово и с. Лозен – от Агенция „Пътна 

инфраструктура“. 

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

държавната собственост, областен управител предостави през м. януари 

2021 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

преписи от всички новосъставени актове за държавна собственост за 

предходната календарна година. 

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

приватизация и следприватизационен контрол, през м. март 2020 г. 

областен управител предостави на Агенцията за публичните предприятия и 

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.  

И през 2020 г. бяха извършени проверки за законосъобразност на 

съставените и изпратени от общините общо 1653 броя актове за общинска 

собственост, в т.ч. от община Свищов - 581 броя, Стражица - 459 броя, 

Павликени - 286 броя, Лясковец - 59 броя, Полски Тръмбеш - 43 броя, 

Сухиндол - 39 броя, Златарица - 4 броя и Велико Търново - 182 броя актове 

за общинска собственост. При извършените проверки не са констатирани 

случаи на незаконосъобразно съставени актове за общинска собственост.  

По постъпили искания от физически и юридически лица, след 

извършване преценка на представените и събрани по преписките 
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документи и проверка за законосъобразност, през отчетния период са 

изготвени 47 заповеди за деактуване на 63 бр. недвижими имоти държавна 

собственост. От тях 14 за имоти, находящи се на територията на община 

Велико Търново, 3 – община Горна Оряховица, 1 – община Лясковец, 6 – 

община Елена, 20 – община Павликени, 3 - община Стражица, 0 – община 

Сухиндол, 1 – община Полски Тръмбеш, 5– община Златарица и 10 – 

община Свищов.  

Във връзка с изплащане на обезщетения за отчуждени части от имоти 

– частна собственост, с решение на Министерски съвет № 814/21.12.2013 г. 

за изграждането на обект: Път ІІ-55 Велико Търново – Гурково, в участъка 

от км 11+170 до км 31+561,10 км, са проведени през 2020 г. общо 8 

заседания на комисия, определена със Заповед № РД 01-05-11/24.01.2020 г. 

на Областен управител на област с административен център гр. Велико 

Търново, по постъпили 6 заявления и е изплатено обезщетение на 

собствениците на отчуждена земя, попадаща в обхвата на пътя, в размер на 

1960.00 лв. 

Във връзка с изплащане на обезщетения за отчуждени части от имоти 

– частна собственост, с решение на Министерски съвет № 116/20.02.2020 г. 

на технологична площадка на „ПуС Лозен“ и на обслужваща техническа 

инфраструктура - Пътна връзка към технологичните площадки на 

компресорна станция „КС Лозен“, пускова станция „ПуС Лозен“ и кранов 

възел "ПрС Нова Върбовка“, на обект „Разширение на газопреносната 

инфраструктура на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, паралелно на северния 

(магистрален) газопровод до Българо – сръбската граница“ на територията 

на област Велико Търново, са проведени през 2020 г. общо 5 заседания на 

комисия, определена със Заповед № РД 01-05-32/14.05.2020 г. на Областен 

управител на област с административен център гр. Велико Търново, по 

постъпили 4 заявления и е изплатено обезщетение на собствениците на 

отчуждена земя, в размер на 8249.99 лв. 

През 2020 г. се стартира процедура по учредяване на възмездно 

право на строеж върху имоти - публична държавна собственост, в полза на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД за изграждането на технологична площадка на 

пускова станция „ПуС Лозен“ и на обслужваща техническа 

инфраструктура - Пътна връзка към технологичните площадки на 

компресорна станция „КС Лозен“, пускова станция „ПуС Лозен“ и кранов 

възел "ПрС Нова Върбовка“, на обект „Разширение за газопреносната 

инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния 

/магистрален/ газопровод до българо-сръбската граница“, който ще се 

изгражда и експлоатира от дружеството. 

През 2020 г. представител на Областна администрация взе участие в 

междуведомствените комисии, назначени във връзка с прилагане 

разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за кадастъра и 

имотния регистър. Бяха проведени 11 заседания на комисията по чл. 45, ал. 
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5 от ППЗСПЗЗ , 5 заседания на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ и 9 

заседания на комисиите по ЗКИР. 

Във връзка с дейностите по извършване на административни услуги, 

които представляват законен интерес за физически или юридически лица, 

през отчетния период са предоставени заверени копия на договори за 

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

заповеди и други документи касаещи собствеността им, като са обработени 

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

„Държавна собственост“. 

През отчетния период постъпиха и бяха разгледани 636 бр. преписки 

за издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна 

собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги, като 

част от нотариалното производство за признаване право на собственост 

върху недвижим имот чрез обстоятелствена проверка, по реда на чл. 587 от 

ГПК. В нормативно установените срокове на заявителите бяха издадени 

удостоверения, че за посочените имоти не са съставени актове за държавна 

собственост, респективно че такива са съставени или че същите са 

отписани от актовите книги за държавна собственост.  

Във връзка с постъпили заявления и след извършена проверка, през 

отчетния период са издадени на 33 бр. удостоверения за наличие или липса 

на претенции за възстановяване на собствеността. 

През 2020 г. са заявени и извършени 14 бр. справки по регистри и 

книги за имоти – частна и публична държавна собственост за област 

Велико Търново. 

В изпълнение на своите правомощия по Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) Областният управител издаде заповед за одобряване на 

проект за „Специализиран подробен устройствен план (СПУП) 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“. Проектът е изготвен от концесионера „Базалт България“ ЕООД 

в изпълнение на концесионния договор, сключен с Министерство на 

енергетиката. 

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 
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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 периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са подадени 335 заявления и 

са издадени 568 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. 
 

1.10. Осъществяване на ефективен контрол по 

законосъобразността на актовете и действията на органите на 

местното самоуправление и местната администрация.  

През 2020 г. бе осъществен контрол върху 2 136 решения по 140 

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

По отношение на 16 от решенията е констатирана незаконосъобразност и 

същите са върнати със заповед на Областен управител на съответния 

общински съвет за ново обсъждане. 

Върнатите за ново обсъждане решения са разгледани своевременно в 

законоустановените срокове от oбщинските съвети, като са предприети 

действия за тяхното изменение, допълнение или отмяна, при съобразяване 

с изложените от Областен управител мотиви. 

Образуванo e 1 съдебно дело с Общински съвет Павликени, по 

отношение на което не е постановено влязло в сила съдебно решение. 

При упражняване на правомощията си за осъществяване на контрол 

по законосъобразност на актовете и действията на органите на местното 

самоуправление, Областен управител се ръководи от принципите на 

самостоятелност, безпристрастност, последователност и предвидимост на 

действията и решенията. 

През 2020 г. в Областна администрация – Велико Търново е 

постъпила 1 жалба срещу заповед на кмета на Община Свищов. Жалбата е 

подадена чрез административният орган, чиито акт се оспорва. В 

законоустановения срок кмета на Община Свищов преразгледа въпроса и 

отмени оспорената заповед. 

Не са постъпвали други сигнали от физически и юридически лица за 

незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите на 

местната администрация, поради което Областен управител на област 
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Велико Търново не е отменял административни актове на кметовете на 

общините включени в състава на област Велико Търново. 
 

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

граждани и юридически лица  

През 2020 г. в Областна администрация - Велико Търново са 

постъпили 106 броя жалби, молби, сигнали и предложения от граждани и 

юридически лица. Осемдесет и шест броя от входираните жалби/сигнали 

са разгледани по общия ред. Двадесет броя са разгледани от Комисията за 

работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и 

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

на Областните администрации. И през 2020 г. Комисията продължи 

дейността си, като са проведени 7 редовни заседания. 

Значителна част от жалбите засягат проблеми, свързани 

водоснабдяването в населените места, а също и некачествени пътни 

настилки. Част от постъпилите жалби/сигнали са срещу незаконно 

строителство, липса на улично осветление, липса на обществен транспорт. 

Постъпили са жалби срещу действия/бездействия на кметовете на общини 

и кметства, включени в състава на Област Велико Търново, както и срещу 

решения на общинските съвети. Друга част от жалбите/сигналите са 

свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и 

другите административни структури на територията на областта, както и 

на организации, предоставящи комунални услуги. 

Постъпилите жалби/сигнали са както следва :  

ОБЩИНА БРОЙ  

/по общия ред/ 

БРОЙ 

 / по чл.7а от УПОА/   

Велико Търново 21 6 

Горна Оряховица  17 3 

Лясковец 5 1 

Свищов 14 3 

Павликени  11 1 

Полски Тръмбеш 3 0 

Елена  7 1 

Златарица 4 1 

Стражица 2 2 

Сухиндол 2 2 
 

За проблемите, посочени в жалбите и сигналите, областен управител 

на област Велико Търново е изискал извършване на проверки и становища 

от компетентните органи. В това число са и кметовете на общините, 

включени в състава на областта, директорите на териториалните звена на 
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министерствата и на другите административни структури на територията 

на област Велико Търново, а именно – Регионална здравна инспекция – 

Велико Търново, Регионална инспекция по околната среда и водите – 

Велико Търново, ОД на МВР Велико Търново, Областно пътно управление 

– Велико Търново, както и на организации, предоставящи обществени 

услуги като „ВиК Йовковци“ ООД и др. За резултатите от същите, 

жалбоподателите са уведомявани своевременно.  

Във връзка с редица от жалбите, в Областна администрация - Велико 

Търново са получени благодарствени писма от гражданите. 

 

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 2020 г. бяха възложени плановете на 4 бр. кадастрални 

единици, разположени в 3 бр. местности от землището на гр. Свищов, с 

обща площ на възложената територия 499360 кв.м. 

През годината бяха одобрени плановете и документацията към тях на 

36 бр. кадастрални единици в 16 бр. местности с обща площ 2729.358 дка. 

в землището на гр.Свищов.   

В същия период бяха приети плановете на новообразуваните имоти и 

съпровождащата ги документация на други 21 бр. кадастрални единици в 

10 бр. местности с обща площ 1136.938 дка. и плановете и документацията 

на 4 бр. кадастрални в 3 бр. местности с обща площ 498.360 дка, всички 

разположени в цитираното по горе землище. 
През периода представител на администрацията е участвал в 5 бр. 

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

по общини, на които са разгледани общо 8 бр. молби и възражения, 

свързани с искания за изменения на одобрени и 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 2020 г. беше осъществено процесуално представителство по пет 

граждански и три административни дела. 

Предмет на  три от гражданските дела са жалби срещу заповеди на 

Областен управител за одобряване на планове за новообразувани имоти, 

приети по реда на §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ. По едно от производствата има 

постановено разпореждане за прекратяване на делото поради 

неотстраняване в срок на нередовност на жалбата, което не е влязло в сила. 

По другото производство делото е висящо, а третото приключи с решение 

в  полза на Областен управител.  

По едно от гражданските дела Областен управител се явява като 

пълномощник на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. Предмет на делото е иск за делба, заведен от страна на 
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лица, възстановили правото си на собственост по реда на ЗВСОНИ. 

Областен управител, като процесуален представител на МРРБ е поискал 

заличаване на Държавата като страна по делото, тъй като след 

реституцията и извършена приватизация, няма имоти държавна 

собственост, които да подлежат на делба. Производството е висящо. 

В полза на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, представлявано от Областен управител приключи на 

последна инстанция касационното производство пред Върховен 

касационен съд, образувано по наша касационна жалба в качеството ни на 

заинтересована страна, предмет на което беше заведен от Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ отрицателен иск за 

собственост по отношение на имот публична държавна собственост, част 

от който е реституиран на частни лица по реда на ЗВСОНИ.  

През 2020 година Административен съд Велико Търново се 

произнесе окончателно в полза на Областен управител, като отхвърли 

подадена жалба от ВРИД Кмет на Община Златарица срещу наша заповед, 

с която беше отменена частично заповед на Кмета на общината за 

обявяване на търг за отдаване под наем на 11 имота общинска собственост, 

без предварително за това да е прието решение от общинския съвет.  

В полза на Областен управител приключи и административно дело, 

предмет на което беше подадена жалба от граждани срещу решение на 

Областния експертен съвет по устройство на територията. С определение 

на Админстративен съд жалбата беше оставена без разглеждане, като 

недопустима. 

Висящо е производството по административно дело, образувано по 

жалба на Областен управител против разпоредбата на чл.22, ал.1 и ал.2 от 

Наредба за опазване на обществения ред, териториите и елементите за 

обществена ползване на територията на Община Павликени, приета с две 

решения на Общински съвет Павликени. 

Висящо е производството и по едно търговско дело, заведено срещу 

Областен управител от страна на изпълнител на обществена поръчка, 

предмет на което е иск за заплащане на суми по сключен договор, 

претендирани за извърени дейности, които не са приети от страна на 

възложителя.  

С цел оказване на правна помощ за законосъобразното 

осъществяване на правомощията през 2020 год. са изготвени и 

публикувани на интернет страницата  12 доклада, съдържащи информация 

за измененията в публикуваните в официален раздел на Държавен вестник 

нормативни и поднормативни актове, касаещи правомощията на Областен 

управител Велико Търново и дейността на Областна администрация. 

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

интернет страницата на Областен управител е публикуван доклад, с 

информация за осъщественото през 2020 година процесуално 

представителство. 
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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 

дежурни се поддържа в техническа изправност и готовност за работа, 

същата се тества ежедневно, чрез провеждане на сеанси с оперативните 

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

получаване и отработване на учебни команди и сигнали, 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 2020 г. бяха проведени и 

12 ежемесечни тренировки на сиренно-оповестителната система. 

На 02.06.2020 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 2020 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 имаше готовност да се 

включи и в националните тренировки за усвояване на част от разработен 

„План за използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи 

при кризи от военен характер“, но поради епидемичната обстановка на 

територията на страната, плануваните тренировки бяха отменени за 

провеждане през 2021 година.  

В изпълнение на годишният план, на 21.10.2020 година Областен 

управител разпореди провеждането на учение на тема “Дейност на щаба за 

изпълнение на общински план за защита при бедствия, органите за 
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управление и Единната спасителна система при възникване на пожари и 

земетресения на територията на община Велико Търново“.  

Учението беше проведено в административната сграда на Община 

Велико Търново и в района на ул. „Ксилифорска“ в индустриалната зона 

на града. По време на учението бяха проиграни части „Действие при 

възникване на земетресение“ и „Действие при големи и сложни пожари“ 

съгласно Плана за защита при бедствия на Община Велико Търново и  

беше извършена проверка на готовността на общинския щаб за изпълнение 

на плана. Констатирана бе, че  е налице добра координация между 

органите за управление на изпълнителната власт, силите на съставните 

части на ЕСС и всички ведомства и институции, имащи отношение в 

общината за провеждане на НАВР при възникване на земетресения и 

пожари. 

През 2020 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.   

Във връзка с измененията на Закона за водите /ЗВ/ от 31.01.2020 г. и 

влязла в сила нова „Наредба за условията и реда за осъществяване на 

техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им 
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състояние“ през отчетния период със заповед на Областен управител е 

назначена постоянна комисия по чл. 138а, ал. 3 от ЗВ, която да 

класифицира по степента на потенциална опасност язовирите, съгласно чл. 

141б от ЗВ и да извършва проверки за готовността за безопасна 

експлоатация на язовирите и съоръженията към тях по чл. 141б, ал. 1, т. 1, 

2 и 3 от ЗВ.  

В периода 21 май – 19 юни 2020 г., Комисията извърши 

класифициране по степен на потенциална опасност на язовирите на 

територията на областта. За работата на Комисията са изготвени и 

утвърдени от Областен управител 18 броя протоколи със 147 приложения 

към тях. След разглеждане на наличната документация, справка със 

специализиран картов материал и информация от извършени предходни 

огледи и проверки на място е констатирано, че 13 водни обекти, вписани в 

регистъра на Информационната система за техническото състояние на 

ЯСС по документи за собственост не се водят с начин на трайно ползване 

„язовир“ и не отговарят на легалното определение за язовир, съгласно §1, 

ал. 1, т. 94 от ДР на Закона за водите, както и че 9 обекта са с начин на 

трайно ползване „язовир“, но не отговарят на легалното определение, 

съгласно §1, ал. 1, т. 94 от ДР на ЗВ. За тези общо 22 водни обекта 

Комисията изготви предложение до ДАМТН да бъдат заличени в 

регистъра на Информационната система за техническото състояние на 

ЯСС. От класифицираните 147 язовира – 71 броя са с първа висока степен 

на потенциална опасност, 17 броя с втора значителна и 59 броя с трета 

ниска степен на потенциална опасност.  

През месеците юли, септември и октомври 2020 г. Комисията 

извърши проверки на техническото състояние само на класифицираните в 

първа и втора степен на потенциална опасност язовири на територията на 

Област Велико Търново и на обектите, предложени за заличаване в 

регистъра на Информационната система за техническото състояние на 

ЯСС, за които е необходим повторен оглед. Съставени са 93 констативни 

протокола за оглед на язовирните стени и съоръженията към тях. След 

утвърждаване на протоколите от страна на областен управител, същите в 

изпълнение на разпоредбите на Закона за водите бяха връчени на 

кметовете на общини, на собствениците на язовирните стени и изпратени 

по компетентност на Държавната агенция за метрологичен и технически 

надзор,  Басейнова дирекция – Дунавски район и Регионална дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ 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.  

Резултатите от класифицирането и проверките са обобщени в 

следната таблица: 

apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art141б&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4703&ToPar=Art141б&Type=201/


Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2020 г. 

 

 26 

община 

Класифициране на язовирите по степен 

на потенциална опасност 

проверени от 

КОТЕСЯС 2020 г.          

     (брой язовири) 

изпълнение на 

предписанията 

от 2019 г.                                                            

(брой язовири) 
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Велико Търново 3 24 9 12 13 3 8 18 4 6 13 1 14 3 

Горна Оряховица 2 20 2 4 5 4 11 9 - 7 9 3 2 4 

Елена 1 9 - - 6 - 3 6 2 2 2 - 6 - 

Златарица 2 7 2 2 1 2 4 3 - 3 3 3 - - 

Лясковец 1 16 - 3 7 - 9 10 5 1 5 - 8 2 

Павликени 1 9 - - 3 3 3 6 2 1 4 2 3 1 

Полски Тръмбеш 1 11 - - 8 1 2 9 1 8 8 - 9 - 

Свищов 1 9 - - 7 - 2 6 3 - 3 - 2 4 

Стражица 4 39 - 1 20 4 15 25 - 25 23 6 11 8 

Сухиндол 1 3 - - 1 - 2 1 - 1 - - 1 - 

общо: 18 147 13 22 71 17 59 93 17 54 70 15 56 22 

 

В изпълнение на дадените от комисията през 2019 г. предписания по 

техническата документация на язовирите собствениците предприеха 

действия за геодезическо заснемане на обектите и вярното им отразяване в 

действащите кадастрални карти и кадастрални регистри(КККР), изготвяне 

на нови или актуализиране на стари документи за собственост и 

актуализиране на техническата им документация. 

През 2020 г. предписанията по техническата документация на 

язовирите са основно за актуализиране на аварийните планове в 

съответствие с новата Наредба и съобразно извършеното класифициране 

по степента им на потенциална опасност.    

Предписанията по осъществяване на безопасна техническа 

експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях(ЯСС) и през 

тази година в по-голямата си част се отнасят за почистване от храстовидна 

и дървесна растителност на ЯСС и на 500 метровите участъци от деретата 
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след язовирните стени, за възстановяване работоспособността на 

основните изпускатели и монтирането на нивомерни рейки.  

През 2020 година продължиха действията по изготвяне на новия 

План за защита при бедствия на Област Велико Търново, който се 

изработва в съответствие с Националната програма за намаляване на риска 

от бедствия 2021 – 2025 г. Бяха изпратени писма до общините и 

ръководителите на административни структури - членове на Областния 

съвет за намаляване риска от бедствия, с които беше изискана 

информация, необходима за изготвянето на Областния план за защита при 

бедствия, както и за определяне на  служители от структурата на тези 

администрации, които имат отговорности към разработването на плановете 

за защита при бедствия. 

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  26.10.2020 г. на неприсъствено заседание на Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия, бяха представени докладите на кметовете 

на общини, ръководителите на териториални структури и управителите на 

търговски дружества за готовността им за действие при усложнена зимна 

обстановка. Разгледани 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 в докладите бе обърнато на планираните места 

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

готовността за извличане при необходимост на закъсали по пътната мрежа 

тежки машини. 

В ОПУ – Велико Търново бе изготвен Оперативен План за зимно 

поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на 

управлението през есенно-зимен сезон 2020/2021 г. От страна на „Пътни 

строежи Велико Търново“ АД в установения с договора срок е изготвен 

Оперативен план за зимно поддържане, съгласуван от началник сектор 
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„Пътна полиция“, ОДМВР – Велико Търново, директора на РДПБЗН – 

Велико Търново и директора на ОПУ – Велико Търново. 

За зимното поддържане през сезон 2020/2021 г. на територията на Област 

Велико Търново беше  предвидена необходимата техника за постигане на 

съответните степени и нива на поддържане, както следва: 

 

№ Видове машини Брой машини по 

оперативен план 

Брой машини по 

оперативен план на 

фирмата-изпълнител 

1. Роторен снегорин 2 2 

2. Автогрейдер 2 3 

3. Трактор над 100к.с със 

СУ* 

19 20 

4. Тракто до 100 к.с със СУ 3 4 

5. Автомобил СУ+ПР-7.5 м³ 51 52 

6. Автомобил ПР-5.5 м³5 2 4 

7.       Лугоразпръсквач 5 0 

8.       Товарачни машини* 12 14 

Всичко 96 99 

Предвидени са машини,които ще се използват за извличане на 

закъсали автомобили. 

        Чрез прегледа на силите на Единната спасителна система, 

актуализацията 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. 

През 2020 г., по заповед на областен управител бе извършена и 

ежегодната проверка на техниката-запас с мобилизационно назначение, 

водеща се на отчет във Военно окръжие Велико Търново. В установените 

срокове, съвместно с Военно окръжие Велико Търново и общините на 

територията на областта, бяха проведени и процедурите по отсрочване на 

запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при 

мобилизация за отчетния период 2020-2021 г. 

 

          2.3. Разглеждане на искания за финансиране от МКВПМС  

През 2020 г. активно работи и Постоянната областна комисия за 

изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решение по 
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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 

неприсъствени заседания, на които бяха разгледани  всички постъпили 

искания за финансиране. Към Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет областен 

управител внесе 55 подкрепителни становища по искания от кметовете на 

общини,  на стойност 26325710,04 лева, разпределени както следва:  
 

Община Брой искания за 

финансиране 

Стойност 

Велико Търново 23 11522838.45 лв 

Горна Оряховица 6 2474856,79 лв. 

Лясковец 3 852691,13 лв. 

Павликени 2 834404,55 лв. 

Свищов 8 7606907,88 лв. 

Стражица        7 2320994,46 лв. 

Сухиндол                     1  63845,99 лв. 

 

В резултат на взети решения, Областен управител е представил в 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет подкрепителни становища на искания на Областен 

управител за финансиране на обекти както следва: 

- Подновени са 3 искания  за финансиране на обекти, включени в 

утвърдената от Областен управител Програма за планово почистване на 

речните участъци за периода 2019г.- 2021г. за обекти от Първи планов 

период за 2019 г., находящи се извън границите на урбанизираните 

територии, на обща стойност: 288 333.00 лв. 

- Подадени са 2 искания за финансиране на обекти, включени в  

утвърдената от Областен управител Програма за планово почистване на 

речните участъци за периода 2019г.- 2021г. за обекти от Втори планов 

период за 2020 г., находящи се извън границите на урбанизираните 

територии, на обща стойност: 844 633 лв. 

 В резултат на взети решения, Областен управител е представил в 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет подкрепителни становища на искания от кметовете на 

общини на територията на областта за финансиране на обекти както 

следва: 

За Община Велико Търново общо в размер 11522838.45 лв., от 

които: 

    - „Два броя улици (ул. „Никола Агънски” – от ОТ 106 – ОТ 53 – ОТ 50 

– ОТ 136 – до ОТ 137 прилежаща на кв. 30, 25 и 26 на стойност 97 161,65 

лв. с ДДС и ул. „Щастливеца” от ОТ 222 – ОТ 224 – ОТ 226 – ОТ 227 – ОТ 

299 до ОТ 296, прилежаща към кв. 54, 53 и 64 на стойност 84 367, 63 лв. с 

ДДС) в гр. Дебелец, община В.Търново на обща стойност 181 529,28 лв с 

ДДС.   
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  - „Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 /път III-

303/, Керека-граница общини (Дряново-В.Търново) – Шемшево - Велико 

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

Търново“ на стойност 218 928,16 с ДДС. 

- „Възстановяване на ул. „Климен Охридстки” /път ІІІ-514/ при 

манастирския комплекс „Великата Лавра” до църквата „Св.Четирдесет 

мъченици” в гр.Велико Търново”  на стойност 673 955,09 лв. с ДДС. 

- „Пешеходен мост над река Белица за Килифаревски манастир 

„Рождество Богородично” община Велико Търново  на стойност 898 782,00 

лв. с ДДС. 

- „Почистване на речното легло и бреговете на р. Янтра в кв. 

„Асенов” гр. В. Търново, в участъка от каменен мост на път ІІІ-514 (до 

църквата „Св. 40 мъченици”) - Владишки мост - 200м срещу течението, до 

безименен остров /на 50 м северно от църква „Св. Св. Петър и Павел/ - от 

двете страни/ ІІ Етап - Окончателно за І-ви и 2-ри участък от р.Янтра в 

урбанизирана територия на гр. Велико Търново  на стойност 49 925,16 лв с 

ДДС 

- „Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи при бедствие от 03.06.2019 год. /етап І/” 

на стойност 189 346,36 лв. с ДДС. 

- „Улица „Втора“, в село Пчелище, на територията на община Велико 

Търново” на стойност 72 876,99 лева. с включен ДДС. 

- „Улица 15-та /отводнителен покрит канал и улична настилка/, 11-та 

/улична настилка/, ул. 14-та /улична настилка/в с. Пчелище, на територията 

на община Велико Търново на обща стойност 290 299.37 лв. с включено 

ДДС; 

- „7 бр. улици и отводнителни съоръжения, в село Хотница, на 

територията на община Велико Търново” на стойност 178 925,62 лева с 

включен ДДС. 

- „6 бр. улици, в село Ресен, на територията на община Велико 

Търново” на стойност 471 153,37 лева с включен ДДС. 

   - „Читалище „Надежда 1869“ гр. Велико Търново – „Исторически 

паметник на културата от национално значение” на стойност 431 141,99 

лева с включен ДДС. 

- „Народно Читалище „Народна Просвета - 1874“, находящо се в с. 

Ресен УПИ –VIII, кв. 22-„А“, Община Велико Търново на стойност 87 

734,04 лева с включен ДДС. 

- „ДГ „Пинокио“, находяща се в с. Самоводене, УПИ I, кв. 37, 

община Велико Търново” на стойност 100 622,80 лева с включен ДДС. 

-  „ДГ „Слънце“, находящ се в УПИ II, кв. 109, гр. Велико Търново, 

на стойност 57 197,77 лева с включен ДДС. 

-  „Църква „Св. Димитрий“, находяща се в с. Ветренци, Община 

Велико Търново, на стойност 1 356 080,50 лева с включен ДДС. 
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- „Църковен храм „Св. Никола“, находящ се в гр. Велико Търново, 

кв. 270, УПИ II-714, Община Велико Търново, на стойност 2 752 905,96 

лева с включен ДДС. 

- „ОУ „Христо Смирненски” – Подпорна стена (ограда), находящ се 

в с. Самоводене 5040, ул. „Васил Левски“ № 36, УПИ XI-447, кв. 39 по 

плана на с. Самоводене, на стойност 106 764,65 лева с включен ДДС. 

- „Църковен храм „Св. Пророк Илия“, находящ се в с. Момин сбор, 

кв. 31, УПИ I-167, Община Велико Търново, на стойност 57 472,07 лева с 

включен ДДС. 

- „8 бр. улици, в село Беляковец, на територията на община Велико 

Търново” на стойност 317 958,00 лева с включен ДДС. 

- „Общински път VTR 2001 „/път III -3031/ (Русаля-Дичин /VTR 1012/”,  на 

територията на Община Велико Търново, на стойност 775 859,05 лева с 

включен ДДС. 

- „Възстановяване на общински път VTR 1036 /път І-5, Полски 

Тръмбеш-В.Търново/ граница общини (Горна Оряховица - Велико 

Търново) - архиологически комплекс Никополис ад Иструм - Никюп /VTR 

1013/”, на територията на община Велико Търново и община Горна 

Оряховица на стойност 865 852,95 лв. с ДДС 

- Етап II по проект: „Почистване на речното корито на р.Янтра от  

1+300 /Каменен мост/ до  2+000 км, с дължина 700 м” на стойност 1 139 

702,27 лв. с ДДС. 

- “Възстановяване на общински път VTR 1202 /ІІІ - 405/ Павликени – 

Дъскот – Паскалевец - Граница общ. (Павликени - В. Търново) - /VTR 

1012/ в участък от км 19+000 до км 22+400 на територията на община 

Велико Търново”, на стойност 247 825 лева с включен ДДС 

- „Почистване на речното легло и бреговете на р. Янтра в кв. 

„Асенов” гр. В. Търново, в участъка от Каменен мост на път ІІІ-514 (до 

църквата „Св. 40 мъченици”) - Владишки мост - 200м срещу течението, до 

безименен остров /на 50 м северно от църква „Св. Св. Петър и Павел/ - от 

двете страни /ІІ Етап - Окончателно за І-ви и 2-ри участък от р.Янтра в 

урбанизирана територия на гр. Велико Търново/ на стойност 49 925,16 лв. с 

ДДС. 

    За Община Горна Оряховица общо в размер на 2474856,79 лв., от 

които: 

- „Аварийно-възстановителни работи за покрив на южното крило на 

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД, гр. Горна Оряховица на стойност 1 439 

423,90 лева с включен ДДС. 

- „Аварийно-възстановителни работи на участъци от улици: 

„Възраждане“, „Пирин“, „Сергей Румянцев“ и „Страцин“ гр. Долна 

Оряховица, Община Горна Оряховица на стойност 370 732.85 лева с 

включен ДДС. 

- „Аварийно-възстановителни работи на участъци от улици: „Георги 

Бенковски“, „Трети март“ и „Цар Иван Асен II“ с. Драганово, Община 

Горна Оряховица на стойност 370 771,06 лева с включен ДДС. 
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- „Аварийно-възстановителни работи на участъци от улици: „Кирил 

и Методий“, „Косово поле“,  „Наум Охридски“, „Радецки“ и „Шипка“ гр. 

Горна Оряховица, Община Горна Оряховица на стойност 370 798,76 лева с 

включен ДДС. 

- „Аварийно-възстановителни работи на участъци от улици: 

„Димитър Дюлгеров“, „Камчия“, „Хан Аспарух“ и „Козлодуй“ с. 

Поликраище, Община Горна Оряховица на стойност 368 659,28 лева с 

включен ДДС. 

- „Аварийно-възстановителни работи на участъци от улица „Княз 

Александър Батенберг“ в с. Първомайци, Община Горна Оряховица на 

стойност 370 477,40 лева. с включен ДДС. 

За Община Лясковец общо в размер на 852691,13 лв., от които: 

- „Аварийно- възстановителни  работи по сградата на читалище 

„Развитие-1902” в УПИ І - за дом на културата , кв.64, с.Мерданя, община 

Лясковец на стойност 364 715,95 лв. с ДДС. 

- „Аварийно – възстановителни, строителни и монтажни  работи на 

водосток над дере в село Добри дял, ул. „Победа” между О.Т.407-409-410, 

община Лясковец, област Велико Търново” на стойност 123 259,23 лева с 

включен ДДС. 

За Община Павликени общо в размер на 834404,55 лв., от които: 

- „Инженеро-геоложки и хидрогеоложки проучвания и Технически 

проект за осушаване на севеизточната част на с.Недан, община Павликени 

на стойност 674 499,99  лв с ДДС. 

-  „Почистване на речното корито на река Елийска, село Долна 

Липница, община Павликени, област В.Търново” на стойност 186 904,56 

лв. с включен ДДС. 

За Община Свищов общо в размер на 7606907,88 лв., от които: 

- „Улична инфраструктура - на част от ул. „Янтра” и част от ул. 

„Ропотамо” в с. Ореш, община Свищов” на стойност 81 449,63 лв. с 

включен ДДС. 

- „Улична инфраструктура - на част от ул. „Монт Еверест” в с. Овча 

могила, община Свищов” на стойност 30 847,00 лв. с включен ДДС. 

         - „Общински път VTR 1260 - (І-3, Козар-Белене-Плевен) - Деляновци- 

Морава - Овча могила - Драгомирово (PVN1112) на около 700 м 

североизточно от с. Деляновци, община Свищов” на стойност 26 908,68 

лева с включен ДДС. 

За Община Стражица общо в размер на 2320994,46 лв., от които: 

- „Авариен ремонт на читалище в село Камен, община Стражица на 

стойност 118 934,62  лв. с ДДС. 

- „Аварийно-възстановителни работи по язовирната стена и 

съоръженията към нея на яз. „Зеленчуков дол”, находящ в землището на с. 

Нова Върбовка, община Стражица на стойност 1 839 613,48  лв. с ДДС. 

- „Авариен ремонт на ДГ „Гинка Маркова“ с. Камен, Община 

Стражица, на стойност 6 938,13 лева с включен ДДС. 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2020 г. 

 

 33 

- „Авариен ремонт на улична мрежа в с. Нова Върбовка, община 

Стражица”,  на стойност 212 754,42 лв. с ДДС. 

- „СУ „Климент Охридски” – сградата на корпус I и корпус II  с. 

Камен, Община Стражица, на стойност 54 398,15 лева с включен ДДС. 

-  „Авариен ремонт на улична мрежа в с. Камен, община Стражица” 

на стойност 192 334,43 лева. с включен ДДС. 

За Община Сухиндол общо в размер на 63845,99 лв., както следва: 

- „Основен ремонт  и модернизация на съществуваща часовникова 

кула площадно пространство пред поземлен имот (ПИ) с индентификатор 

70295.400.220.1, гр. Сухиндол, община Сухиндол” на стойност 63 845,99 

лв. без включен  ДДС. 

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 03.08.2020г. – 31.08.2020г. по заповед на Областен управител бе 

извършена проверка на всички обекти, получили финансиране през 

предходната 2019 г. както и на обектите, чието изпълнение е приключило 

през 2020 г., независимо от периода на отпускане на средствата. В обхвата 

на проверката бяха включени 26 броя обекти на територията на 8 /осем/ 

общини, получили финансиране, както и на един обект, получил 

финансиране по искане, подадено от Областен управител. 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 продължи поддържането в актуален вид на Регистъра на 

исканията, отразяващ постъпилите искания, кратко описание на обектите, 

стойност, предварителен контрол, становище на комисията, отпуснато 

финансиране и резултат от последващ контрол. Регистърът е публикуван 

на интернет страницата на областен управител, раздел „Достъп до 

информация“, Секция „Публични регистри“ и е достъпен за всички 

заинтересовани лица. 

            През 2020 г. на неприсъствено заседание, проведено на 27.03.2020г. 

Областната комисия „Военни паметници“ обсъди и изрази положителни 

становища, както следва: 

- По предложение на кмета на Община Велико Търново, за включване 

в Областния регистър на военните паметници и картотеката на военните 

паметници на 2 бр. паметника – чешма, построена в памет на участниците 

и загиналите във войойните  от с. Ресен и Паметник 100 години от 

освобождението от османско иго в с. Ресен.; 

-  По предложение на кмета на Община Стражица, за включване на 1 

бр. паметник в Областния регистър на военните паметници и картотеката 

на военните паметници – Паметник на загиналите във войните от 1912-

1945г. във войните в с. Бряговица. 

Направен бе отчет и на изразходените средства за ремонт на военни 

паметници, отпуснати с Постановление № 160 от 24 юли 2020 г. за 
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одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020  г. за финансово 

подпомагане на общините в общ размер на 35 500 лв., както следва: 

- Община Велико Търново – 2 бр. паметници, на стойност 10300 лв.; 

- Община Горна Оряховица –  1 бр. паметник, на стойност 5000 лв.; 

- Община Павликени – 1 бр. паметник на стойност 2500 лв.; 

- Община Стражица - 1 бр. паметник, на стойност 6000 лв.; 

- Община Полски Тръмбеш – 3 бр. паметници, на стойност 5700 лв. 

- Община Стражица –  1 бр. паметник, на стойност 6000 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 

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.  

Областна администрация, като втростепенен разпоредител с бюджет 

разработва бюджетните си прогнози по области на 

политики/функционални области и по бюджетни програми на базата на 

одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет за 

съответната година, като се съобразява с основните допускания, таваните 

на разходите и утвърдената класификация на областите на 

политики/функционалните области и бюджетни програми, а също така и с 

одобрения размер на разходите за персонал и действащата към момента 

нормативна уредба.  

Разходите се планират по ЕБК, утвърдена от Министъра на 

финансите. 

За финансовата 2020 г. с одобрения 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. Във връзка с настъпилата пандемична 

ситуация, Областна администрация предприе действия за редуциране на 

разходите си, като с икономично, ефективно и ефикасно управление бяха 

реализирани икономии, без това да затрудни изпълнението на заложените 

годишни цели. 

 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 
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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. 

В изпълнение на изискванията на чл. 10, ал. 2 от Наредбата за 

формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация 

по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор през 2020г. в указаният срок на Министерски съвет, в качеството му 

на първостепенен разпоредител са  представени изготвени, попълнени и 

утвърдени от Областен управител Въпросник за състоянието на СФУК и 

ежегодния Доклад за състоянието на СФУК. 

В Областна администрация Велико Търново се извършва 

мониторинг, който представлява цялостен преглед на дейността на 

организацията, като чрез него се предоставя увереност, че контролните 

дейности функционират според предназначението си. Той се осъществява 

чрез текущо наблюдение, периодичен преглед и специални оценки /вкл. 

самооценки/. 

Мониторинг на текуща дейност се осъществява непрекъснато в 

реално време чрез въведената в администрацията АИС МИКСИ, която 

позволява извършване на ежедневен контрол от непосредствените 

ръководители. 

Текущо при необходимост се предприемат действия за 

актуализиране на вътрешните правила на администрацията, като същите се 

утвърждават със заповед на Областен управител.  Веднъж годишно, 

обикновено в края на месец декември се извършва и цялостен мониторинг 

на Системата за финансово управление и контрол, резултата от който се 

обективира в протоколи. Чрез ежегодния мониторинг се осигурява 

съответствието на вътрешната нормативна база със законодателството и се 

предприемат необходимите действия за оптимизиране на работни процеси 

и усъвършенстване на дейността. 

В Областна администрация Велико Търново е утвърдена Стратегия 

за управление на риска, която е разработена на основание чл. 12 от Закона 

за финансово управление и контрол в публичния сектор и е съобразена с 

мисията, визията и стратегическите цели на Областна администрация 

Велико Търново. 

За оптимизиране на процеса по осъществяване на контрол за 

законосъобразност в администрацията се използва програмния продукт 

„ПОЛИКОНТ“ – модул „Финансов контрол“, който дава възможност за по-

добра и по-ефективна работа, като чрез неговите функционалности се 

осигурява и по-добра проследимост между размера на поетите задължения 

по сключени договори, заявки и други и действителното извършване на 

разходи, осигурява се увереността на ръководството за законосъобразното 

и целесъобразно изразходване на публичните средства. 
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През 2020 г.в Областна администрация Велико Търново беше 

извършена инвентаризация на всички дълготрайни и краткотрайни 

материални активи, на нематериалните дълготрайни активи, на 

задбалансовите активи, на разчетите, на чуждите активи и пасиви, на 

вземанията с изтекъл давностен срок, на салдата на набирателната сметка и 

касовата наличност в Областна администрация Велико Търново. 

Комисията по инвентаризация извърши и преглед на срока на годност на 

всички дълготрайни активи, на верността на датата на въвеждане на 

дълготраните активи в експлоатация, преоценка на нефинансовите активи, 

дълготраните материални и нематериални активи, съобразно план-графика 

за провеждане на годишни амортизации на Министерски съвет. За своята 

работа Комисията състави доклад, който беше утвърден от Областен 

управител на Област Велико Търново.  

 

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. 

Общо 46 сгради в седем общини от област Велико Търново участват 

в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС) като за целта са подписани 48 тристранни 

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

През 2020 г. са въведени в експлоатация и последните 3 сгради, получили 

финансиране по НПЕЕМЖС за изпълнение на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност. Приключени са 47 от 48-те договора, като 

разплатените средства по тях са 43198007,6 лв. Данните 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 2020 

Велико Търново 15 2 4 6 0 3 

Горна Оряховица 13 0 2 10 1 - 

Елена 4 0 0 2 2 - 

Павликени 1 0 0 1 - - 

Полски Тръмбеш 1 0 1 - - - 

Свищов 9 1 8 - - - 

Стражица 3 1 2 - - - 

Общо за област 

Велико Търново 
46 4 17 19 3 3 

Таблица 2: Информация за тристранните договори за целево финансиране, подписани 

от Областен управител на област Велико Търново 
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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 16 15037393,17 

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 47 43198007,6 

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 НПЕЕМЖС в Областна администрация Велико 

Търново е създадена необходимата организация за подпомагане 

изпълнението на функциите, възложени на областния управител. През 

2020 г. продължи наблюдението на процеса по обновяването на 

жилищните сгради на територията на област Велико Търново в изпълнение 

на договорите за целево финансиране. Редовно бяха подготвяни и 

изпращани в дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството необходимите справки за 

отчитане на напредъка по Програмата. Обобщавани са и други данни, 

необходими на МРРБ в работата по НПЕЕМЖС. 

 

4.2.  Разработване на „Програма за енергийна ефективност на 

област Велико Търново за периода 2020 – 2022 г.“. 

В изпълнение на държавната политика по енергийна ефективност за 

постигане на националната индикативна цел за енергийни спестявания за 

2020 г., заложена в Националния план за действие по енергийна 

ефективност 2014-2020 г. и на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за 

енергийната ефективност (ЗЕЕ), експерти от Областна администрация 

Велико Търново разработиха „Програма за енергийна ефективност на 

област Велико Търново за периода 2020-2022 г.“. Програмата е приета от 

Постоянната комисия по енергийна ефективност към Областен съвет за 

развитие на област Велико Търново, утвърдена от Областния управител и 

публикувана на официалната интернет страница на Областна 

администрация Велико Търново. В срок са изготвени и изпратени до 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие, регламентираните в ЗЕЕ и 

Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) годишни отчети, 

като за целта е събрана и обобщена информация от общините от област 

Велико Търново. 
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4.3. Повишаване на енергийната ефективност на сгради 

държавна собственост. 

Във връзка с настъпилата пандемична обстановка, изпълнението на 

заложената дейност, свързана с извършване на енергийно обследване на 

сградата на пл. Център № 2, беше отложено за следващата година.  

 
 

V. Увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока 

производителност на труда. 
 

 

 

4.4 Предоставяне на информация за потребностите на 

работодателите от работна сила в областта. 

През 2020 г. на територията на област Велико Търново бяха 

организирани и извършени две проучвания на потребностите на 

работодателите от работна сила. Първото бе проведено в периода февруари 

– март 2020 г., а второто - в периода септември – октомври 2020 г. 

Резултатите от второто проучване, заедно с извършения анализ, бяха 

обсъдени и приети на заседание на Постоянната комисия по заетост към 

Областен съвет за развитие на област Велико Търново и 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. 

 

4.5 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 11.02.2020 г., бе 

представено предложението на Регионално управление на образованието – 

Велико Търново за Държавния план-прием за учебната 2020/2021 година. 

Същото бе обсъдено и бе взето решение за съгласуване на Държавния 

план-прием за учебната 2020/2021 година за област Велико Търново. 

На 11.02.2020 г. беше проведено заседание на Областен 

координационен център на област Велико Търново за изпълнение на ПМС 

№ 100 от 8 юни 2018 г. По време на заседанието беше направен 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. 

 

 

4.6 Подкрепа на общини, териториални структури, бизнеса и 

НПО при изготвяне, кандидатстване и реализация на проекти. 

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.  

През разглеждания период Областна администрация Велико Търново 

е включена 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). 

 

 

 

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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VIII. Развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, 

културното наследство и културния туризъм. 

 

 

4.7 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 

Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима 

и сатира „Велко Кънев“ – Тополовград 2020, мероприятията, свързани с 

фестивалите „Нестия“, Международен детски фолклорен конкурс 

„Приятели“, Охрид и др. 

 

 

IX. Устойчива политика за здравословна околна среда. Опазване и 

оползотворяване на природните ресурси. 

 

 

4.8 Извършване на проверки на проводимостта на речните 

легла извън урбанизираните територии. 

В съответствие с изготвената и одобрена през 2019 г. „Програма за 

планово почистване на рeчни участъци с нарушена проводимост извън 

урбанизираните територии в област Велико Търново за периода 2019-2021 

г.“ през 2020 г. бе отправено искане до Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за осигуряване на 

средствата, необходими за реализиране на предвидените дейности за 2019 

и 2020 г., но не беше предоставено финансиране. 

В следствие създалата се епидемиологична обстановка през 2020 г. 

не са провеждани заседания на Междуведомствената комисия по чл. 140 от 

Закона за водите. За възникналите текущи запитвания и проблеми е 

проведена кореспонденция и оказано съдействие на общинските 

администрации. 

През 2020 г., във връзка със сключено между Областен управител и 

Кмета на Община Велико Търново Споразумение за съвместно възлагане 

на обществени поръчки № АСД-01-11-15/05.06.2019г., беше проведена 

съвместна открита обществена поръчка по обособени позиции, с 

възложител Кмета на Община Велико Търново. Съвместното възлагане  се 
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наложи поради обстоятелството, че финансовите средства за почистване на 

два участъка на река Янтра, по силата на Постановление № 63 на 

Министерски съвет от 26.04.2018г., обнародвано в ДВ бр. 37/04.05.2018г. 

са отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерски съвет по бюджета на Община Велико 

Търново. Съвместното възлагане беше реализирано по отношение на 

обособена позиция № 1, с предмет:  „Четвърти участък на река Янтра в 

участъка – 350 м. преди и 150 м. след моста на общински път между с. 

Леденик и с. Шемшево /дължина 500м./ и Пети участък на река Янтра в 

участъка „Леската“ /150 м. западно от воденицата на с. Леденик/ - 400 м. 

по течението на реката след „Леската“ /150м. южно от воденицата/. С 

Решение № РД 24-141/09.10.2020г. на Кмета на Община Велико Търново 

беше определен изпълнител за обособена позиция 1 по процедура с 

уникален номер в РОП:00073-2020-0038. С Решение № РД – 24-

11/15.02.2021г., издадено от  Кмета на Община Велико Търново, в 

качеството му на възложител, на основание чл. 110, ал1, т.8 и т.9 от ЗОП, е 

прекратена откритата обществена поръчка по обособена позиция 1 и е 

отменено решението за избор на изпълнител, тъй като в периода между 

двете решения от страна на РИОСВ – Велико Търново са постановени 

решения, с които е отказано да бъдат съгласувани в цялост 

инвестиционните предложения за четвърти и пети участък и е поискано да 

се извърши преработка на техническите проекти, макар първоначално тези 

предложения са били приети за допустими от страна на Басейнова 

дирекция „Дунавски район“, което по същността си представлява 

съществена промяна в обстоятелствата по възлагане на поръчката, по 

причини, които не е можело да бъдат предвидени от Областен управител и 

от възложителя. 
 

 

X. Ефективно поддържане, модернизация и развитие на 

транспортната инфраструктура. 

 

 

4.9. Обсъждане на промени в маршрутните разписания и 

съгласуване на вътрешнообластната транспортна схема ; Произнасяне 

по искания за прилагане на 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.. 
 

През отчетния период поради настъпил риск от прекъсване на 

услугата обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от 

Областната транспортна схема, по смисъла на чл. 5, параграф 5 от 

Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на 

Европа от 23 октомври 2007 г. Областен управител на област Велико 

Търново предприе спешна мярка чрез издаване на решения за пряко 
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възлагане изпълнението на маршрутни разписания от квотите на община 

Свищов и община Павликени.  

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 

събрание на Република България извънредно положение и на база решения 

на Областната комисия за обсъждане на промени в Областната транспортна 

схема, взети на неприсъствено заседание, бе утвърдена Областна 

транспортна схема на област Велико Търново за периода на обявеното 

извънредно положение в Република България, включваща промени 

изразяващи се в редуцирано изпълнение на маршрутните разписания по 

всички междуселищни линии, свързващи пунктове от териториите на две 

или повече общини в границите на област Велико Търново. 

 

4.10. Изготвяне на Областна програма за БДП и План за 

действие за 2021 г. Актуализиране на План-програмата за 

изпълнението на политиката по БДП за 2020 г.. 

На базата на информация, предоставена от членове на Областната 

комисия по безапосност на движението по пътищата, през отчетния период 

бе изготвен Годишен доклад за 2019 г. за изпълнение на областната 

политика по безопасност на движението по пътищата, в който са посочени 

ефективността на изпълнените мерки по БДП за областта като цяло и по 

общини, състоянието на пътната инфраструктура и ролята на 

междуинституционалното взаимодействие. 

В началото на отчетния период бе актуализирана План-програма за 

2020 г. за изпълнението на областната политика по БДП, която 

впоследствие бе утвърдена от ДАБДП.  

По указания на Държавна агенция „Безопасност на движението по 

пътищата“ в края на отчетния период бе разработена План-програма за 

2021 г. за изпълнението на областната политика по БДП по следните 

тематични направления: Управление, основано на интегритет; Социално-

отговорно поведение: Учене през целия живот; Контрол: ефективен и 

превантивен; Щадяща пътна инфраструктура; Спасителна верига за 

опазване на живота. 

Изготвена бе и обобщена информация, предоставена от членове на 

ОКБДП, за изпълнението на План за действие 2020 г. за подобряване на 

безопасността на движението по пътищата за първото полугодие за 2020 г. 

Във връзка с изпълнение на мярка 100 от Плана за действие за 

подобряване на безопасността на движението по пътищата за 2020 г., приет 

с Решение на Министерския съвет № 776 от 19 декември 2019 г., бяха 

организирани цялостни обходи и огледи на състоянието на общинската и 

уличната пътна мрежа, съвместно между общинските администрации и ОД 

на МВР, преди настъпване на учебната година и настъпване на зимния 

сезон. Обобщената информация по отношение на констатациите в 

докладите, с оглед добиване на ясна представа за съществуващите 

проблеми и търсене на съвместни решения за преодоляването им на всички 

нива, е предоставена на ДАБДП. 
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По отношение на предоставен Доклад за независима целенасочена 

инспекция на пътните условия по републикански път III-514, от км 44+090 

(при влизането за град Горна Оряховица) до км 48+550 (при разклона за с. 

Арбанаси, община Велико Търново), изготвен от Европейски център за 

транспортни политики, бяха изискани становища от отговорните 

институции съгласно техните компетенции. Предприети са действия, 

свързани с полагане на хоризонтална пътна маркировка съгласно 

нормативните изисквания; създаване на изцяло нова постоянна 

организация на движение; подмяна на повредени елементи от 

ограничителните системи за пътища; почистване на съоръженията, 

служещи за отводняване на платното за движение; отстраняване на 

излишната растителност, ограничаваща видимостта на водачите на МПС; 

преосмисляне на геометрията и подобряване на техническите 

характеристики на трасето и засилване контрола на скоростта. 

Във връзка с подадени сигнали от граждани за настъпили пътно-

транспортни произшествия с товарни автомобили на участък от 

първокласен път I-5 в границите на село Поликраище, община Горна 

Оряховица, в Областна администрация Велико Търново са проведени 

работни срещи и извънредни заседания на ОКБДП. Набелязани са мерки и 

са поети ангажименти от отговорните институции за подобряване 

безопасността на движението в споменатия участък. 
 

4.11.  Поддържане на  актуална информация за общинските 

пътища на територията на областта. 

И през 2020 г. Областна администрация Велико Търново поддържа 

актуален списък на общинските пътища на територията на област Велико 

Търново, наличен на официалната страница на Областен управител. Също 

така във връзка с ежегодното изготвяне на План-програма за изпълнение 

на областната политика по безопасност на движението по пътищата, 

общините на територията на областта предоставят информация за 

дължината на общинската и улична пътна мрежа по категории, състояние 

на общинската и улична пътна мрежа по категории и ремонтирана пътна 

мрежа в километри. 

 

 

XI. Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за социална, 

професионална и личностна реализация на младите хора в страната. 

 

 

4.12. Съдействие за усъвършенстване на механизма за 

координация, наблюдение и отчитане на националната политика за 

младежта. 

Във връзка с изпълнението на Националната стратегия за младежта 

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

2020 г. бе изготвен Областен план за младежта, чиято основна цел е 
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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. 

По отношение на изготвянето на Мониторингов доклад за 

изпълнението на Националната стратегия на Република България за 

интегриране на ромите 2012-2020 г. бе обобщена и систематизирана 

информация, предоставена от общините на територията на областта и 

Регионална здравна инспекция – Велико Търново, относно реализирани 

дейности при изпълнение на интеграционната политика на регионално 

ниво съгласно следните приоритети: Образование, Здравеопазване, 

Заетост, Жилищни условия, Върховенство на закона и недискриминация, 

Култура и медии. В обобщената информация на областно ниво е посочено 

взаимодействието между институциите и НПО, които работят в сферата на 

ромската интеграция и как ромската общност е ангажирана с изпълнението 

на политиката на интеграция.  

4.13. Засилване ефективността на действащите областни съвети 

и комисии при провеждане на политиките на областно ниво. 

На свое заседание, проведено на 11.02.2020 г., Постоянната комисия 

по заетост към Областния съвет за развитие на област Велико Търново 

прие без изменения и съгласува направеното от Регионално управление на 

образованието - Велико Търново предложение за Държавен план-прием за 

учебната 2020/2021 година в държавните и общинските професионални 

гимназии и средните училища с професионални паралелки. 

На заседанието си, проведено на 30.06.2020 г., Постоянната комисия 

по заетост към Областен съвет за развитие на област Велико Търново 

одобри Проект на Регионална програма за заетост на област Велико 

Търново – 2020 г. 

На свое заседание от 04.11.2020 г. Постоянната комисия по заетост 

към Областен съвет за развитие на област Велико Търново прие 

информация и доклад за резултатите от проучване на потребностите на 

работодателите от област Велико Търново от работна сила, проведено в 

периода септември – октомври 2020 г. 
 

На 11.02.2020 г. беше проведено заседание на Областен 

координационен център на област Велико Търново за изпълнение на ПМС 

№ 100 от 8 юни 2018 г. По време на заседанието беше направен отчет за 

изпълнението на ПМС № 100 от 8 юни 2018 г. на територията на област 

Велико Търново. 
 

Областната комисия за борба с епизоотични ситуации, заседава на 

14.01.2020 г. и прие следните решения във връзка с предотвратяване 

разпространението на заболяването Африканска чума по свинете: 

- Да се свикат всички общински епизоотични комисии с цел 

предприемане на необходимите мерки, като се осъществи и своевременна 
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обратна връзка с Областната комисия за борба с епизоотични ситуации 

относно предприетите мерки; 

- Всички кметове трябва да сформират постоянни комисии за 

определяне на площадки за загробване на животни; 

- Да се извършат проверки от служителите на Българска агенция по 

безопасност на храните на всички обекти, тип „заден двор“, във всички 

населени места на област Велико Търново, и при установяване на 

нерегламентирано отглеждане ще бъдат издавани актове за нарушения и да 

се налагат глоби в максимален размер. Проверките да продължат 

целогодишно. 

На свое заседание, проведено на 28.01.2020 г., Областната комисия 

за борба с епизоотични ситуации взе следните решения във връзка с 

предотвратяване разпространението на заболяванията Африканска чума по 

свинете и Инфлуенца по птиците: 

- Да се свикат всички общински епизоотични комисии с цел 

предприемане на необходимите мерки във връзка с двете заболявания, като 

се осъществи и своевременна обратна връзка с Областната комисия за 

борба с епизоотични ситуации относно предприетите мерки; 

- Общинските ветеринарни лекари да информират населението във 

връзка със заболяването Инфлуенца по птиците; 

- При установяване на мъртви птици да бъде уведомявана Областната 

дирекция на Българската агенция по безопасност на храните. 

Областната комисия за борба с епизоотични ситуации, заседава на 

20.02.2020 г. и прие решение в 10-дневен срок да бъдат свикани всички 

общински епизоотични комисии в разширен състав с присъствието на 

всички кметове и кметски наместници на територията на съответната 

община и подробно да бъдат обсъдени измененията в нормативната база и 

задълженията в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност и Плана за контрол и предотвратяване разпространяването на 

заболяването Африканска чума по свинете през 2020 г. След провеждането 

на заседанията да се осъществи своевременна обратна връзка с Областната 

комисия за борба с епизоотични ситуации като се предостави протокол от 

заседанието. 

Областната комисия за борба с епизоотични ситуации проведе 

четири неприсъствени заседания на датите 07.08.2020 г., 21.08.2020 г, 

18.09.2020 г. и 03.11.2020 г., на които беше разгледана актуалната ситуация 

в област Велико Търново относно заболяването Африканска чума по 

свинете. 

На свое заседание, проведено на 04.12.2020 г., Областната комисия 

за борба с епизоотични ситуации прие решения във връзка с 

предотвратяване разпространението на заболяванията Африканска чума по 

свинете и Инфлуенца по птиците. Приети бяха конкретни мерки относно 

предотвратяване разпространението на заболяването Инфлуенца по 

птиците на територията на област Велико Търново: 
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- Създаване на необходимата организация чрез представители на 

местната власт по места за информиране на собствениците на промишлени 

птицевъдни ферми; частни стопани, отглеждащи птици в личен двор; 

ловци; дивечовъди и други лица, имащи отношение към дивите и свободно 

живеещи птици, относно спазване на общите ветеринарно-санитарни 

мерки;  

- Собствениците и управителите на промишлени птицевъдни ферми 

трябва да разпоредят спазване на определени правила, сред които 

дезинфекция на влизащи и излизащи превозни средства във фермите, 

забрана за влизане на външни лица, предпазване на фуражните суровини и 

готовия фураж от контакт със свободно живеещи птици и други; 

- В населените места, попадащи в близост до птицефермите, 

отглеждането на птици и съхраняването на фураж в домашните стопанства 

трябва да става в закрити помещения, при редовна дезинфекция и 

ветеринарен контрол; 

- Частните стопани, отглеждащи птици в личен двор, да не пускат 

домашните птици извън двора, а водоплаващите – във водоеми, обитавани 

от диви и диви прелетни птици, да не докосват заболели или умрели птици 

с голи ръце, а само с предпазни средства и други мерки; 

- Ловци, дивечовъдни, биолози, еколози и други да спазват правила 

за лична хигиена при контакт с умрели птици и други; 

- Мерките да се доведат до знанието на кметовете на общини, а чрез 

тях до кметовете на кметства и кметски наместници, за изпълнение; 

- При съмнение за заболели птици незабавно трябва да се вземат 

проби за изследване; 

- Незабавно свикване на общинските комисии за борба с 

епизоотичните ситуации; 

- Засилване контрола върху транспортните средства, превозващи 

птици. 

 

През 2020 г. във връзка със заплахата за населението от заболяването 

COVID-19 беше сформиран Областен кризисен щаб на област Велико 

Търново за борба с коронавирус, който за отчетния период проведе 15 

заседания. 

На 27.02.2020 г. на съвместно заседание на Областен консултативен 

съвет по здравеопазване и Областен кризисен щаб на област Велико 

Търново за борба с коронавирус бяха отправени следните препоръки към 

институциите и населението в област Велико Търново: 

- Да се ограничи пътуване до страни с разпространение на 

коронавирус; 

- При завръщане от страни с разпространение на коронавирус или 

съмнение за зараза с него, лицата да се свързват с личните си лекари или с 

Регионална здравна инспекция – Велико Търново, но само чрез телефон; 

- Да се ограничат масовите мероприятия на закрито. 
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На заседание на Областен кризисен щаб на област Велико Търново 

за борба с коронавирус, проведено на 09.03.2020 г. беше решено: 

- Да се създаде организация всички лечебни заведения за болнична 

помощ на територията на област Велико Търново да заделят резерв от 

легла, като болни лица от пневмония бъдат пренасочвани от МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов“ АД към СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, считано от 

10.03.2020 г; 

- Да се изиска информация от кметовете на общините на територията 

на област Велико Търново относно предприетите от тях действия и мерки 

за превенция и контрол по отношение разпространението на инфекцията. 

Информацията да бъде предоставена на Областен управител на област 

Велико Търново до 17:00 ч. на 09.03.2020 г.; 

- Да се изготви заповед за ограничаване на масовите мероприятия на 

територията на област Велико Търново. 

Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с 

коронавирус заседава на 13.03.2020 г. и прие следните решения: 

- Създаване на организация за приемане на суспектните пациенти от 

общопрактикуващите лекари и обособяване на пунктове за приемането им 

на територията на област Велико Търново; 

- Създаване на организация за насочване на ресурс от медицински 

сестри от училищата и детските градини, както и социални работници, в 

помощ на медицинския персонал, ангажиран в борбата с коронавирус; 

- Да се създаде възможност за използване капацитета на Транспортна 

болница – град Горна Оряховица за борбата с коронавирус; 

- Кметовете на населени места на територията на област Велико 

Търново да подават информация до районните управления на ОД на МВР 

относно лица, завърнали се от рискови държави с разпространение на 

коронавирус, както и информация за случаи на струпвания на хора пред 

магазини и обществени сгради, породени в резултат на масова паника; 

- Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 

събрание на Република България извънредно положение да се спазват 

противоепидемичните мерки на територията на област Велико Търново 

съгласно Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването. 

Областният кризисен щаб на област Велико Търново за борба с 

коронавирус, на свое заседание на 27.03.2020 г. отправи предложение към 

кметовете на общини от област Велико Търново при възможност да се 

командироват медицински специалисти от здравните кабинети на училища 

и детски градини в помощ на лечебните заведения и центровете за спешна 

медицинска помощ. 

На свое заседание, проведено на 10.04.2020 г., Областният кризисен 

щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус отправи следните 

препоръки към населението в област Велико Търново: 
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- Да се спазват всички противоепидемични мерки, въведени в 

страната, до тяхната отмяна; 

- Гражданите да се отнасят с висока степен на отговорност към всички 

въведени мерки и по време на предстоящите Великденски празници. 

Областният кризисен щаб на област Велико Търново за борба с 

коронавирус на свое заседание, проведено на 26.06.2020 г., препоръча на 

ръководството на Община Стражица във връзка с Решение на 

Министерски съвет от 24 юни 2020 г., с което е удължен срока на 

обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. 

извънредна епидемична обстановка до 15 юли 2020 г. да предприеме мерки 

за отмяната на традиционния ежегоден Петропавловски панаир в село 

Камен, 11 – 13 юли 2020 г., в рамките на който се събират хора от цялата 

страна и се организират увеселителни мероприятия и пазар, включващ 

продажба на живи животни. 

На 08.07.2020 г. на проведено заседание, Областен кризисен щаб на 

област Велико Търново за борба с коронавирус препоръчва на кметовете 

на общините от област Велико Търново да бъде ограничено провеждането 

на масови събития и прояви в срок до 31 юли 2020 г. 

На свое заседание на 10.07.2020 г., Областен кризисен щаб на област 

Велико Търново за борба с коронавирус реши всички сватбени тържества 

на територията на област Велико Търново в периода 10 – 12 юли 2020 г. да 

се провеждат съгласно т. 6 от Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на 

Министъра на здравеопазването /Не се разрешават групови празненства с 

присъствие над 30 човека на открито и на закрито  /в т. ч. сватби, балове, 

кръщенета и други празненства/ като се организират при спазване на 

физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 8 и съобразно 

указанията на т. II/. 

На 07.08.2020 г. Областен кризисен щаб на област Велико Търново 

за борба с коронавирус препоръча на кметовете на общините от област 

Велико Търново да бъде ограничено провеждането на събори, панаири и 

други масови прояви в срок до 31 август 2020 г. 

На свое заседание от 15.10.2020 г. бяха взети следните решения: 

- Кметовете на общините от област Велико Търново да ограничат при 

възможност провеждането на масови мероприятия; 

- Да продължи ежедневния контрол за спазването на 

противоепидемичните мерки от отговорните институции; 

- Ежеседмично /в петък или понеделник/ да се изпраща по електронен 

път информация от отговорните институции до РЗИ – Велико Търново, с 

копие до Областен управител на област Велико Търново, във връзка с 

извършените дейности по превенция разпространението на COVID-19; 

- Кметовете на общините от област Велико Търново в 7 дневен срок да 

изпратят информация до Областен управител на област Велико Търново 

относно естеството и видовете контролна дейност, която могат да 
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осъществяват във връзка с превенцията разпространението на COVID-19 

(вкл. градски транспорт и др.). 

На свое заседание на 26.10.2020 г. Областен кризисен щаб на област 

Велико Търново за борба с коронавирус прие Областен план за 

координация, действие и контрол по въвеждане на допълнителни 

противоепидемични и ограничителни мерки във връзка с предотвратяване 

разпространението на COVID-19 на територията на област Велико 

Търново. Областен кризисен щаб препоръча на Директора на Регионална 

здравна инспекция – Велико Търново, съгласувано с главния държавен 

здравен инспектор /съгласно чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето/, да въведе 

допълнителни противоепидемични и ограничителни мерки на територията 

на област Велико Търново при наличие на условията в точка I от Областен 

план за координация, действие и контрол по въвеждане на допълнителни 

противоепидемични и ограничителни мерки във връзка с предотвратяване 

разпространението на COVID-19 на територията на област Велико 

Търново. 

На заседание от 10.11.2020 г. бяха взети следните решения: 

- Да се продължи обучението от разстояние в електронна среда 

(ОРЕС) за учениците от гимназиална степен на територията на област 

Велико Търново в периода 12 – 13 ноември 2020 г.; 

- На общинско ниво решенията за преминаване на училищното 

обучение в електронна среда да се вземат от общинския кризисен щаб след 

анализ на заболеваемостта, проучване мнението на родителите за 

преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). За 

училищата и класовете, в които е взето решение за ОРЕС, директорите на 

училища определят дейностите, които се провеждат присъствено (учебна и 

производствена практика; тренировъчна дейност в спортните училища) 

съобразно спецификата на училището и учениците да са задължително с 

лични предпазни средства. Препоръчва се присъствено обучение за 

учениците от V, VII, VIII, Х и ХII класове. В случай, че училището има 

висок % заболели ученици, но стойностите са под посочените в общите 

насоки, директорите на училища правят предложение за обучение в ОРЕС 

по паралелки. Директорите предлагат график за редуване на паралелки/ 

класове за присъствено/неприсъствено обучение в ОРЕС до 23.12.2020 г.; 

- До края на седмицата /13.11.2020 г./, членовете на Областния 

кризисен щаб и представителите на общинските кризисни щабове да 

предложат конкретни мерки за превенция разпространението на COVID-

19, които след обсъждане да бъдат заложени на областно ниво. 

На заседание на 13.11.2020 г. беше решено директорите на училища 

от област Велико Търново да оказват съдействие за връчване на 

предписания за карантиниране на учители и ученици от съответното 

училище. 
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На заседание на Областен кризисен щаб на област Велико Търново 

за борба с коронавирус, проведено на 19.11.2020 г. бяха приети следните 

решения: 

- Всяко лечебно заведение да има разкрити легла за лечение на 

пациенти с COVID-19, съгласно направената към настоящия момент 

организация, тъй като предложената от Министерство на здравеопазването 

реорганизация на лечебната мрежа с цел обособяване на лечебни заведения 

за пациенти с коронавирусна инфекция и на лечебни заведения за 

незарaзени с COVID-19 пациенти е неприложима на територията на област 

Велико Търново; 

- Директорите на училища от област Велико Търново да изготвят 

графици за присъствено и неприсъствено обучение със срок до края на 

2020 г.; 

- Да се преустановят репетиции и изяви на танцови, музикални и 

певчески школи, както и на клубове и школи по изкуства, йога, пилатес, 

аеробика и др. подобни групови спортове на територията на област Велико 

Търново до края на извънредната епидемична обстановка; 

- Да се преустановят посещенията в пенсионерски клубове и в клубове 

на инвалида на територията на област Велико Търново до края на 

извънредната епидемична обстановка. 

На свое заседание от 17.12.2020 г. Областен кризисен щаб за борба с 

коронавирус подкрепи създаването на 7 временни имунизационни 

кабинети за Фаза 1 от Националния план за ваксиниране на територията на 

област Велико Търново както следва: 

- 1 бр. в РЗИ – Велико Търново; 

- 1 бр. в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ Велико Търново; 

- 1 бр. в т. нар „Стара болница“ – Велико Търново; 

- 1 бр. в ДКЦ 1 – Велико Търново; 

- 1 бр. в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ Горна Оряховица; 

- 1 бр. в МБАЛ – Павликени; 

- 1 бр. в МБАЛ – Свищов. 

Областен управител на област Велико Търново издаваше 

своевременно заповеди за въвеждане на противоепидемични мерки в 

сградата на Областна администрация – Велико Търново и прилежащите й 

площи, във връзка с актуални заповеди на Министъра на здравеопазването, 

свързани с превенция разпространението на COVID-19. 
 

На 18.12.2019 г. по време на четиридесет и четвъртото заседание на 

Регионален съвет за развитие на Северен централен район (РСР на СЦР), 

съвместно с Регионалния координационен комитет към него, г-н Гюнай 

Хюсмен, областен управител на област Разград, предаде 

председателството на РСР на СЦР за първото шестмесечие на 2020 г. на 

Цанко Стефанов, представител на Областна администрация Велико 

Търново. 
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На 16.06.2020 г. под председателството на Областен управител на 

област Велико Търново приключи процедура за неприсъствено вземане на 

решения на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. 

Чрез нея беше одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

РПР ( 2014-2020) на СЦР за 2019 г. и беше избран заместник-председател 

на РСР на СЦР за следващият шестмесечен период 01.07.2020 г. – 

31.12.2020 г. 
 

В края на месец януари, чрез писмена процедура за неприсъствено 

вземане на решение членовете на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата изготвиха и приеха Годишен доклад за 2019 за 

изпълнение на областната политика по БДП и актуализирана План-

програма за 2020 г. за изпълнение на областната политика по БДП. 

 На 30.09.2020 г. Областната комисия по безопасност на движението 

по пътищата (ОКБДП) проведе заседание във връзка с  зачестили пътно – 

транспортни произшествия с товарни автомобили по първокласен път I – 5, 

в границите на с. Поликраище, община Горна Оряховица. След 

представяне на изготвените доклади и след провеждане на задълбочена 

дискусия между присъствалите членове на ОКБДП, жалбоподателя и 

представители на ДАБДП, ОКБДП взе следните решения: 

- Да се изготви проект на организация на движението за участъка от 

пътя в с. Поликраище, от страна на Община Г. Оряховица за подобряване 

безопасността на движението. 

- С цел повишаване грапавостта на пътната настилка и сцеплението на 

гумите на ППС в посочения участък, полагане на асфалтово покритие с 

набита фракция. 

- Полагане на оптична маркировка, съгласно Наредба №2 от 

17.01.2001 г. 

- Съгласно наличния ресурс и конкретната пътнотранспортна 

обстановка, полицейско присъствие в цитирания участък.  

- В дългосрочен план извеждане на транзитното движение извън 

населеното място чрез изграждане на обходен път (Автомагистрала Русе – 

Велико Търново). 

- Изграждане на изкуствени неравности пред наличните пешеходни 

пътеки. 

- Поставяне на стационарно автоматизирано техническо средство за 

контрол на скоростта. 

- Извършване на оглед на участъка съвместно между членове на 

ОКБПД и представители на ДАБДП. 

На 22.10.2020 г. ОКБДП проведе заседание във връзка с обсъждане на 

коментари и предложения, предоставени от ДАБДП, по отношение на 

решения на ОКБДП, взети на извънредно присъствено заседание, 

проведено на 30.09.2020 г.  



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2020 г. 

 

 52 

След обсъждане на гореспоменатите коментари и предложения, 

предоставени от ДАБДП, членовете на ОКБДП се обединиха около 

следните решения: 

- Да бъде изготвено запитване до Агенция „Пътна инфраструктура“, с 

копие до ДАБДП и НСОРБ, относно това в компетенциите на коя 

институция е изготвянето на промяна в организацията на движението при 

вече съществуващ проект за организация на движението. 

- На участъка в с. Поликраище да бъде положено асфалтово покритие 

с набита фракция до 31.12.2020 г. 

- Полагането на пътна маркировка „Студен пластик“ да бъде 

извършено в срок до 31.12.2020 г. 

- В срок до 28.10.2020 г. да бъде отправено запитване до 

компетентната институция относно готовността на проекта за поставяне на 

стационарно автоматизирано техническо средство за контрол на скоростта. 

- Да бъде извършен оглед на въпросния участък между членове на 

ОКБДП и представители на ДАБДП в периода 26.10.2020 – 30.10.2020 г. 

На свое заседание, проведено на 09.12.2020 г., Областната комисия 

по безопасност на движението по пътищата взе следните решения: 

- Приема се унифицирания Правилник за дейността на ОКБДП-

Велико Търново;  

- Приема се План-програма за 2021 г. за изпълнение на областната 

политика по БДП;  

- Приема се график за провеждане на заседанията на ОКБДП-Велико 

Търново за 2021 г.;  

- Да бъде свикано в най-кратък срок извънредно заседание на ОКБДП-

Велико Търново с представители на отговорните институции по 

отношение на постъпило искане за независима целенасочена инспекция на 

пътните условия по път III-514 от км 44+090 до км 48+550.  

- Да се обследват конкретните участъци, да се анализират причините 

за завишения брой ПТП поради сблъсък с крайпътни съоръжения и да се 

вземат мерки за тяхното намаляване съвместно между представители на 

ОДМВР и ОПУ – Велико Търново. 
 

На неприсъствено заседание на Областната комисия за обсъждане на 

промени в Областната транспортна схема, членовете на Комисията 

разгледаха постъпили предложения от община Елена за промяна в 

изпълнението на маршрутни разписания от Областната транспортна схема 

от квотата на община Елена. Членовете на Комисията се обединиха около 

следното решение: 

 По автобусна линия Велико Търново – Елена (тръгващ от 09:10 ч. от 

град Елена), която се изпълнява ежедневно и целогодишно, часът на 

тръгване от автогара Велико Търново да бъде променен от 13:00 ч. на 14:00 

ч. 

Относно направеното от община Елена предложение за закриване 

на маршрутно разписание Елена – Велико Търново с час на тръгване от гр. 
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Елена 8:40 ч. и обратно от Велико Търново с час на тръгване 15:00 ч., 

което се изпълнява в дните от понеделник до петък,  Областната комисия 

за обсъждане на промени в Областната транспортна схема, с оглед 

изискванията на чл. 16, ал. 6 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, взе 

следното решение: 

Маршрутно разписание Елена – Велико Търново с час на тръгване от 

гр. Елена 8:40 ч. и обратно от Велико Търново с час на тръгване 15:00 ч., 

което се изпълнява в дните от понеделник до петък, да се закрие след 

изтичане срока на договора, сключен между община Елена и превозвача.   

 

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 

В област Велико Търново е сформиран Областен съвет по правата на 

хората с увреждания в област Велико Търново, чиято дейност е насочена 

към координация между държавните, общинските, обществените и 

стопанските органи и неправителствените организации на хора и за хора с 

увреждания, с цел осъществяване на необходимата обществена подкрепа 

на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания.  

През отчетния период беше разпространена информация относно 

конкурс за финансиране на проекти на тема: „Изграждане на достъпна 

архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с 

увреждания“, организиран от Агенцията за хората с увреждания. 

С цел 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 2020 г. в Областна 

администрация - Велико Търново работиха 3 лица с трайни увреждания, 

наети по реда на програмата. 

 

 

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. 

6.1. Изпълнение на нормативни задължения по ЗПКОНПИ  

 През 2020 г. в изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона 

за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
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имущество /ЗПКОНПИ/, пред органа по назначаване, а именно Областен 

управител, са подадени 28 броя декларации по чл. 35, ал. 1 от закона, както 

следва: 

- Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2 

броя декларации;  

- Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от 

ЗПКОНПИ - 25 броя декларации; 

- Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 4 от 

ЗПКОНПИ - 1 брой декларация.  

Задължените лица по ЗПКОНПИ в Областна администрация - 

Велико Търново, които е следвало да подадат декларация за имущество и 

интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2020 г. в срок до 15 юни 

2020 г.,  удължен на основание § 49а  от Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, са 23 на 

брой.  В установеният срок, видно от регистъра на подадените декларации 

по ЗПКОНПИ, пред органа по назначаване са подадени 23 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 № РД 01-05-56/01.11.2018 

г. на Областен управител на област Велико Търново е сформирана комисия 

за проверка на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1 от 

ЗПКОНПИ. В изготвеният от комисията доклад за извършената проверка 

на подадените от задължените лица декларации, през 2020 г. не са 

констатирани нарушения.  

В Областна администрация Велико Търново е създаден и се 

поддържа публичен регистър на подадените декларации, който е оповестен 

на интернет страницата на Областен управител. 

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 

администрация Велико Търново и относимите процедури от 

Интегрираната система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001.  
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 6.2. Ефективни  действия насочени към превенция и 

противодействие на корупцията. 

Във връзка с настъпилата пандемична обстановка, провеждането на  

антикорупционно обучение в средните училища на територията на Област 

Велико Търново беше отложено за 2021 г. 

 

Февруари 2021 г. 


