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ВЪВЕДЕНИЕ 

         Настоящият отчет обхваща дейността на Областен управител за мандат 

2017-2021 година, като отчита постигнатото в изпълнение на функциите по 

провеждане на държавната политика на областно ниво, реализирането на 

стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството, както и 

изпълнението на утвърдените цели на администрацията за периода. 

Областен управител на област Велико Търново, подпомаган в изпълнение 

на правомощията си от Областна администрация, осъществява своята дейност в 

съответствие с Конституцията на Република България и редица нормативни 

актове, при спазване на принципите за законност, откритост и достъпност, 

отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, 

обективност и безпристрастност.  

През мандата 2017-2021 година, заедно с екипа на Областна 

администрация, работихме за създаването на оптимална инвестиционна среда и 

благоприятен бизнес-климат, за развиване на основните отрасли в региона - 

земеделие и туризъм, за увеличаване на научния и технологичен капацитет. 

Работих с екип от отлични професионалисти и експерти в различни сфери. 

Съумяхме да организираме дейността на администрацията, така че тя да  

функционира пълноценно и в условията на пандемична обстановка. 

Областна администрация бе активна във всички процеси за осъществяване 

на секторните политики в област Велико Търново. Регионалните секторни 

политики се дискутираха и развиваха в областните съвети и комисии. 

Представители на ръководството и експерти участваха в различни 

междуведомствени формати и инициативи.  

          Диалогът с регионалните структури и кметовете на десетте общини, 

включени в състава на област Велико Търново, бе коректен и пълноценен.  

          Осъществена бе много добра комуникация и координация между 

работодатели, синдикати, териториални структури на министерствата, както и с 

граждански и обществени организации. Институцията затвърди общественото 

доверие и се утвърди като една от най-отворените към гражданите 

администрация, ръководена в работата си от принципите на прозрачност, 

системност, демократичност и  диалогичност. 
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1. НАМАЛЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ПРЕД БИЗНЕСА И 

ГРАЖДАНИТЕ. РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ 

Един от най-важните приоритети бе намаляването на административната тежест 

и достъпност до административните услуги. 

1.1. В Областна администрация Велико Търново бе въведен електронен обмен 

на документите, с оглед улесняване достъпа на гражданите и бизнеса до 

административните услуги. Областен управител и упълномощени служители, 

регистрирани чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) през уеб интерфейс 

достъпват Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), като 

изпращат/връчват и получават електронни изявления и електронни документи 

за/от публични органи, физически и юридически лица.  

1.2. От 1 ноември 2018 година Областна администрация успешно се включи в 

средата за извършване на електронен обмен на документи между 

администрациите (СЕОС). Броят на обменените електронни документи към 

Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС)достигна 2966 през 2020 г. 

1.3. В Областна администрация се индивидуализират и събират 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.  

1.4. 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. Данните се публикуват в 

съответствие с Наредбата за стандартните условия за повторно използване на 

информация от обществения сектор.  

1.5. 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;  
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 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; 

 Регистър на военните паметници в област Велико Търново; 

 Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация - 

област Велико Търново.  

В процес на изпълнение е създаването на нов Регистър на върнати и оспорени 

решения на общинските съвети в област Велико Търново. 

 

1.6. Областна администрация служебно събира информация от регистри от 

Средата за междурегистров обмен RegiX, а именно от: 

 Агенция по вписванията – Имотен регистър, Търговски регистър, 

Регистър БУЛСТАТ; 

 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Публичен 

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

наказателните постановления; 

 Министерство на образованието и науката – Регистър на дипломи и 

свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита 

степен на професионална квалификация; 

 Министерство на правосъдието – Регистър на производствата по 

несъстоятелност; 

 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – Републиканска 

транспортна схема; 

 Министерство на туризма – Национален туристически регистър; 

 Министерство на труда и социалната политика – Национална 

класификация на професиите и длъжностите; 

 Национална агенция за приходите – Регистър на задължените лица; 

 Национален осигурителен институт – Регистър на пенсионерите. 

1.7. Осигурена е поддръжка и резервиране на документите на използваната 

административната информационна система /АИС/ МИКСИ М2009. 

Автоматизирани са процесите при регистриране на всички административни 

услуги и процедури по отношение избор на заявление, дело, срок, насочване, 
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приключване с определен документ. Администрацията успешно се включив 

Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). 

1.8. В Центъра за административно обслужване (ЦАО) бе инсталирано ПОС 

терминално устройство, с оглед намаляване на плащанията в брой при 

предоставяне на административни услуги.  

1.9. Периодично се осъществява измерване на удовлетвореността от 

административното обслужване чрез анкетни карти в центъра за 

административно обслужване, чрез обратна връзка на интернет страницата на 

Областен управител и чрез поставената на входа на администрацията кутия за 

мнения, предложения и сигнали на гражданите.  

         • Анкетираните посочват, че времето за обслужване е съобразено с 

изискванията на Наредбата за административно обслужване. Резултатите от 

проучванията сочат, че административното обслужване е отлично, спазват се 

законовите срокове, отношението на служителите в Областна администрация е 

любезно и компетентно. 

1.10. В администрацията бе въведено удостоверяването с „Аpostille” на 

документи, издавани от кметовете и общинските администрации. За периода от 

01.01.2019 г. до 18.02.2021 г. са подадени 878 заявления и са издадени 1500 

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

брой, по банков път или на POS терминал в центъра за административно 

обслужване. 

1.11. Осигурена е външна професионална поддръжка на данните от основните 

системи в изпълнение на Целите по сигурността за поддържане високо ниво на 

сигурност на информацията за всички критични за работата на администрацията 

информационни системи и активи (АИС М2009, ПИС АПИС, счетоводна ИС Ажур, 

ИС за ТРЗ) чрез: 

 непрекъсната антивирусна проверка чрез актуални дефиниции на 

антивирусен софтуер;  

 разпределяне на интернет трафика и интегрираната му защита от различни 

заплахи; 

 резервиране върху дисков масив. 
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1.12. Разработено е техническо задание „Изграждане на система за управление 

на дигитализираните документи за имотите държавна собственост на 

територията на област Велико Търново“. През 2019 г., с помощта на наети 

служители по Национални програми за заетост, започна процесът по сканиране 

и дигитализиране на хартиените документи от архив „Държавна собственост“,  

който продължава и към днешна дата. Избран бе изпълнител за реализиране на 

поръчката, като съгласно сключения договор дейностите следва да приключат 

до края на 2021 г.  

1.13.  Администрацията продължи да поддържа внедрената „Интегрирана 

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

стандартите  ISO 9001 и ISO/IEC 27001. По отношение на стандарта ISO/IEC 27001 

бe проведен вътрешен одит през 2020 г. 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.“ 

1.14. Участваме като пилотна администрация в проект „Въвеждане на Общата 

рамка за оценка на българската администрация по европейския модел за 

управление на качеството CAF“, по Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. В рамките на проекта са 

проведени обучения на служители от администрацията, които ще се включат в 

екипа за самооценка. Предстои цялостен преглед на дейността на организацията 

и изготвяне на Доклад за самооценка. 

1.15. Проведени са обучения за професионално развитие на служителите от 

Областна администрация Велико Търново, с цел повишаване на 

професионалната им квалификация. През отчетния период се проведоха 70 

обучения (присъствени и онлайн), с 82 броя участия. 

1.16. Утвърдена практика в Областна администрация е приемането на стажанти 

и студенти от различни специалности. През мандата краткосрочна учебна 

практика преминаха 260 студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” от 

специалност „Право”, „Публична администрация” и „Стопанско управление“. 

1.17. С оглед създаването на заетост на безработни лица по национални 

програми на Дирекция „Бюро по труда“, в Областна администрация работиха, 

както следва:  
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 по Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – 2 лица; 

 по Регионална програма за заетост на област Велико Търново – 8 

лица; 

 по Програма „Старт в кариерата” – 4 лица; 

 Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания“ – 6 лица. 

1.18. През мандата се провеждаше приемна за гражданите - поставените от тях 

въпроси и проблеми се решаваха максимално бързо и съобразно правомощията 

на Областен управител. 

 

2. БАЛАНСИРАНО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

2.1. Подкрепена бе кандидатурата на Европейски информационен център – 

Велико Търново пред Европейската комисия за продължаване на домакинството 

на информационната служба „Европа Директно”.  

2.2. В работни срещи с представители на делегации от Румъния, Унгария, Латвия 

и Литва се представиха и обсъдиха възможностите на региона за развитие на 

туризма, икономиката, културата и реализирането на съвместни проекти. 

2.3. Подписа се документ за присъединяване на Областна администрация 

Велико Търново към Асоциацията на областните управители от Централна и 

Източна Европа и Китай. Подписването се осъществи по време на Четвъртата 

среща на местните лидери на страните от Инициативата „16+1“ в София, под 

мотото „Глобално мислене, действия на местно ниво“.  

2.4. Организирахме дискусия със заместник-министъра на труда и социалната 

политика Росица Димитрова и студенти и преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и 

Методий”. Обсъдихме необходимостта от усъвършенстване на системата за 

подкрепа и социална закрила на уязвими групи и лица, както и възможностите 

за повишаване качеството на човешките ресурси, обезпечаващи социалните 

услуги и институции.  

2.5. Успешно се включихме като партньор в проект „Приноса на Държавен архив 

Велико Търново за опазване на документалното наследство като част от 
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Европейското културно наследство и идентичност“, финансиран от Национален 

фонд „Култура“.  

2.6. През мандата се проведоха срещи: 

• с посланика на Чехия в България Н. Пр. Душан Щраух. Обсъдени бяха 

възможностите за двустранно сътрудничество в различни сфери на 

икономиката, сред които рециклирането на строителни отпадъци, управлението 

и пречистването на водите, електротранспорт и благоустройство на градовете; 

• с Генералния консул на Република Турция в Пловдив Хюсеин Ергани, на която 

бяха представени възможностите на региона за развитието на туризма, 

икономиката и културния обмен; 

• с Микола Балтаджи, посланик на Украйна в България;  

• с Андреа Вике, посланик на Австрия в България;  

• с Наргиз Гурбанова, посланик на Азърбейджан в България;  

• с генералния консул на Русия в Русе Андрей Громов. 

 

2.7. Председателствахме Регионалния съвет за развитие на Северен централен 

район през второто шестмесечие на 2017 г. В заседанията бяха представени 

резултатите от извършената междинна оценка на Регионалния план за развитие 

на Северен централен район през 2014-2020 г. и се прие Годишна индикативна 

програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен 

район за 2018 г.   

2.8. Областен управител участва в конференция на тема „Науката среща 

парламентите и регионите“ и презентира икономическите и географски 

показатели на района. Конференцията бе организирана от Община Габрово в 

партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на 

Европейската комисия, Представителството на Европейската комисия в 

България, Комитета на регионите на ЕС и Технически университет - Габрово.  

2.9. Областен управител активно участва като член на: 

• Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

• Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентностпособност” 2014-2020 г. 

• Комитета за наблюдение по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-

2020 г. 
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2.10. Съвместно с Асоциация „Прозрачност без граници“ проведохме регионална 

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

почтеност“. Представихме разработените добри практики и работещи модели за 

ефективно и почтено управление от „Индекса на местната система за почтеност“ 

в българските общини. 

 

3. ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 

3.1. Рразработен и приет бе нов „Областен план за противодействие на 

тероризма“ за територията на Област Велико Търново. Областна администрация 

продължава действията по изготвяне и на нов План за защита при бедствия на 

Област Велико Търново в съответствие с Националната програма за намаляване 

на риска от бедствия 2021-2025 г.  

3.2. В изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за 

защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република 

България бе проведен Областен семинар на тема „Състояние на доброволните 

формирования и участието им в дейността по защитата на живота и здравето на 

населението, опазване на околната среда и имуществото“.  

3.3. Активно работи Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и 

задачи, свързани с вземане на решение по целесъобразността на постъпили 

искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет (МКВМПС).  

• За периода 2017-2021 г. със средства от МКВМПС на територията на 

област Велико Търново са рехабилитирани 88 улици, 5 мостови съоръжения, 8 

детски градини, 5 училища, 6 църковни храма, 5 читалища и 3 болници, 

направени са ремонти на Помпена станция в Павликени и подпорна стена на 

язовир в с. Камен, община Стражица. Извършено бе почистване на два речни 

участъка в урбанизираната територия и един речен участък извън 

урбанизираната територия.  

3.4. Извърши се класифициране на язовирите на територията на областта по 

степен на потенциална опасност.  
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• Създадена бе Междуведомствена комисия за проверка на язовирите. 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. За 22 водни обекта Комисията изготви предложение до 

ДАМТН да бъдат заличени от регистъра на Информационната система за 

техническото състояние на ЯСС. 

3.5. Изготвени бяха предписания по техническата документация на язовирите, 

които са основно за актуализиране на аварийните планове в съответствие с 

новата Наредба и съобразно извършеното класифициране по степента им на 

потенциална опасност.  

• С цел превенция и недопускане на сериозни инциденти, които могат да 

причинят материални щети и да създадат риск за живота и здравето на хората, 

се проведе работна среща с председателя на Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор – Петър Горновски.  

• През 2019 г. Областна администрация участва в координационна среща с 

представители на ДП „Управление и стопанисване на язовири“ в София по повод 

процедурите по безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху язовири – 

публична общинска собственост на държавата. 

3.6. Със заповед на Областен управител Велико Търново бе сформирана 

комисия, която да разгледа постъпилите предложения от кметовете на 

общините за промяна на собствеността на язовири – публична общинска 

собственост. 

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

представители на Областна администрация, Държавно предприятие 

„Управление и стопанисване на язовири“ и общините, отправили 

предложенията.  

  

4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И 

КОРУПЦИЯТА 

4.1. Областният Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията 

проведе изнесени приемни на териториите на десетте общини в областта. Целта 



 

 

12 

 

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

подобряване на институционалното сътрудничество и превенцията. 

4.2. Администрацията се включи и в многостепенното Национално киберучение 

„Кибер щит-19“. Киберучението бе проведено по симулативен сценарий, 

основан на близки до реалността възможни ситуации и събития на територията 

на Република България. 

4.3. Областна администрация се включи успешно в националните тренировки за 

усвояване на част от разработен „План за използване на пощенските и 

електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер“. В 

тренировката се включиха общинските съвети по сигурност на осем от десетте 

общини на територията на областта. Извърши се проверка на готовността на 

комуникационно-информационната система на въоръжените сили на Република 

България и Единната електронна съобщителна мрежа на държавната 

администрация. 

4.4. През 2020 г. Областен управител разпореди провеждането на учение на тема 

“Дейност на щаба за изпълнение на общински план за защита при бедствия, 

органите за управление и Единната спасителна система при възникване на 

пожари и земетресения на територията на община Велико Търново“. По време 

на учението бяха проиграни „Действие при възникване на земетресение“ и 

„Действие при големи и сложни пожари“ съгласно Плана за защита при бедствия 

на Община Велико Търново. Констатирана бе 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. 

 

5. ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Важен приоритет през мандата бе безопасността на движението по пътищата, 

поддържането на пътната мрежа и организацията на транспортната схема в 

областта.  

5.1. Осигурените средства за текущ ремонт, поддържане и зимно поддържане в 

периода 2017 – 2020 г.: 

            • за текущи ремонти са на обща стойност - 30 797 520 лева. 

5.2. Извършените превантивни ремонти в периода 2017 – 2020 г.: 
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 • са на обща стойност  – 71 710 351 лева. 

5.3. С постановление № 360 на Министерски съвет от 10.12.2020 г. за одобряване 
на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. са отпуснати следните средства: 

• по бюджета на Община Велико Търново - 7 353 649 лв. за: "Изграждане на 
водопровод и канализация на бул. България в гр. Велико Търново" - 3 850 000 
лв.; "Изграждане на улична и тротоарна настилка, осветление, водопровод, 
канализация и подземни тръбни мрежи на улици Козлодуй, Димитър Рашев, 
Иван Хаджидимитров, Димитър Благоев и Народни будители, гр. Велико 
Търново" - 3 503 649 лв.; 
• по бюджета на Община Горна Оряховица - 2 000 000 лв. за "Ремонт, 

реконструкция на улици и общински пътища на територията на община Горна 

Оряховица"; 

• по бюджета на Община Елена - 627 493 лв. за "Ремонт и благоустрояване на 

централен градски площад и на алейна мрежа до парк "Калето", гр. Елена"; 

• по бюджета на Община Златарица - 753 730 лв. за "Реконструкция на площад 

Първи май в гр. Златарица"; 

• по бюджета на Община Лясковец - 1 400 000 лв. за: "Ремонт и реконструкция 

на улици и съоръжения към тях на територията на общината" - 600 000 лв.; 

"Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Корпус 1 на СУ "Максим 

Райкович" в гр. Лясковец" - 800 000 лв.; 

• по бюджета на Община Павликени - 3 495 000 лв. за: "Основен ремонт на 

водопроводна мрежа в с. Росица и на общински път Бяла черква - Росица" - 2 

350 000 лв.; "Ремонт на улична мрежа в гр. Павликени и в гр. Бяла черква" - 1 145 

000 лв.; 

• по бюджета на Община Полски Тръмбеш - 1 606 000 лв. за "Реконструкция на 

водопроводна мрежа и улична настилка на улиците Любен Каравелов, Рила и 

Търговска в гр. Полски Тръмбеш"; 

• по бюджета на Община Свищов - 2 000 000 лв. за "Основен ремонт на улици на 

територията на община Свищов"; 

• по бюджета на Община Стражица - 1 100 000 лв. за "Реконструкция на улична 

мрежа в гр. Стражица". 

5.4. По указания на Държавна агенция „Безопасност на движението по 

пътищата“ бе разработена План-програма за 2021 г. за изпълнението на 

областната политика по безопасност на движението по пътищата, по следните 

тематични направления: Управление, основано на интегритет; Социално-

отговорно поведение: Учене през целия живот; Контрол: ефективен и 
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превантивен; Щадяща пътна инфраструктура; Спасителна верига за опазване на 

живота. 

• Междуведомствена експертна група организира проверки на пешеходните 

пътеки на територията на областта. Инспекциите бяха по разпоредба на главния 

прокурор, заради зачестилите пътнотранспортни произшествия. Бяха проверени 

всички 753 пешеходни пътеки в областта, за неизрядните бяха направени 

предписания.  

 

6. УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА 

ИНВЕСТИЦИОННА СРЕДА 

С екипа на Областна администрация работихме в подкрепа на местния бизнес, с 

цел да се разшири и улесни достъпа до европейски програми и да се привлекат 

повече инвестиции. Създадохме оптимални условия по време на извънредното 

положение гражданите и бизнеса да имат пълен достъп до услугите, предлагани 

от Областна администрация. 

6.1. Областен управител осъществи контрол по законосъобразността на актовете 

на органите на местното самоуправление. 

• През мандата са постъпили 537 протокола от заседания на Общински съвети. 

Разгледани са 7520 решения, от които 54 са върнати и 6 са оспорвани. 

6.2. Общо 46 сгради от седем общини от област Велико Търново участват в 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради като за целта бяха подписани 48 тристранни договора за 

целево финансиране със сдруженията на собствениците.  

• Приключени са 47 от 48-те договора, като разплатените средства по тях са 43 

198 007 лева. 

• Разработихме „Програма за енергийна ефективност на област Велико Търново 

за периода 2020-2022 г., която бе приета от Постоянната комисия по енергийна 

ефективност.  

6.3. Изработени са помощни планове на новообразуваните имоти и регистри на 

имотите към тях на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на 

актовете, посочени в параграф 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването 
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на земеделските земи. За 4 години Областна администрация възложи следните 

имоти от землището на град Свищов:  

 2017 г. - два договора за 983,185 дка и за 280,118 дка, които включват общо 

19 бр. имоти.  

 2018 г. - един договор за 2729,358 дка, който включва 36 бр. имоти. 

Договорът е одобрен през 2020 г.  

 2019 г. – приет е 1 договор за 1136,938 дка, който включва 21 имота,  

 2020 г. - възложени са 498,360 дка за 4 имота.  

От всички 11 000 дка остават да бъдат възложени помощни планове за 1265 дка. 

 

6.4. Изплатени са 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. За целта са проведени 8 заседания през 2020 г.на 

комисия, определена със Заповед на Областен управител, по постъпили 6 

заявления и са изплатени обезщетения на собствениците на отчуждена земя, 

попадаща в обхвата на пътя, в размер на 1 960 лева. 

6.5. През 2020 г. 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.  

6.6. Изплатени са 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, на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до 

Българо – сръбската граница“ на територията на област Велико Търново. 

Проведени са 5 заседания през 2020 г. на комисия, определена със Заповед на 
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Областен управител, по постъпили 4 заявления и е изплатено обезщетение на 

собствениците на отчуждена земя, в размер на 8 250 лв. 

6.7. Проведени се срещи с ръководството на Електроразпределение Север, част 

от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна. Темата за развитието на мрежата като 

предпоставка за привличане на нови инвестиции в областта беше водеща в 

срещата между главния изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Варна Момчил 

Андреев и ръководството на областта. Вложени са 8,1 милиона лева в 

обновяване и развитие на електроразпределителната мрежа в област Велико 

Търново - за обновяване на ключови електропроводи средно напрежение, 

подмяна на кабели и реконструкция на участъци от мрежата ниско напрежение, 

изнасяне на електромерни табла и монтиране на нови електромери. 

 

7. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОРИЕНТИРАНО КЪМ 

ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, ЧРЕЗ МОТИВИРАНИ, ПОДГОТВЕНИ И 

ПОДКРЕПЯНИ МЛАДИ ХОРА 

През мандата положихме значими усилия в сферата на образованието, 

подпомагането процеса на обучение и придобиване на професионална 

квалификация от младите хора.  

7.1. Създаден бе Областен координационен център в изпълнението на ПМС № 

100 от 8 юни 2018 г. Центърът проведе своето първо заседание на 10 септември 

2018 г., на което бе представен Механизъм за съвместна работа на институциите 

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

задължителна предучилищна и училищна възраст. 

Във връзка с изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите 

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

задължителна предучилищна и училищна възраст на територията на област 

Велико Търново, се проведоха редица от координационни срещи, с цел да се 

обхванат и включат повече ученици в образователния процес. 

7.2. Разработена и приета бе Стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в област Велико Търново 2019-2020 г. Въз основа на тази 

стратегия, общините в областта разработиха Общински стратегии за личностно 

развитие на децата и учениците. 
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7.3. Сформирана бе Областна координационна група за учене през целия живот - 

с председател областен управител.  

• Във Велико Търново се проведоха „Национални дни за учене през целия живот 

2019“. Събитието бе организирано от Министерството на образованието и 

науката и Областна администрация Велико Търново. В рамките на дните се 

проведе: Национален заключителен форум, свързан с Електронната платформа 

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

за учене на възрастни и Церемония за връчване на годишните награди в сектора 

за учене на възрастни.  

7.4.  Областна администрация Велико Търново участва като целева група по 

проект „Граждани за по-добро образование“ по Оперативна програма „Добро 

управление“, по който бенефициент е Сдружение „Институт за подготовка на 

служители в международни организации“. Основните дейности на проекта 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). 

7.5. Организирана бе среща с министъра на образованието и науката Красимир 

Вълчев, кмета на община Велико Търново инж. Даниел Панов и началника на 

Регионално управление по образование Розалия Личева, с директорите на 

училища и детски градини от областта. Обсъдиха се въпроси, свързани с 

организацията и финансирането на работа в училищата. 

7.6. Съвместно с евродепутата Ева Майдел (ЕНП) бе организиран дискусионен 

форум на тема  „Киберсигурност и безопасно поведение в интернет в ерата на 

дигиталната революция” през 2019 . Гост-лектор на форума бе комисар Явор 

Колев, Началник на отдел „Компютърни престъпления“ към ГДБОП – МВР. 

Форумът запозна ученици, учители и родители с най-често срещаните опасности 

в интернет пространството и предостави полезна информация за защита на 

личната информация. 

7.7. Заедно с Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и 

Фондация „Асансьорна безопасност“, се проведе обучителна програма с ученици 

от областта по проект „Вертикално познание“. Проектът „Вертикално познание“ 
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се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 

2017. 

7.8. В Областна администрация се проведе кръгла маса на тема „Здравословно 

хранене“, на която участниците от Министерство на здравеопазването, 

Национален център по обществено здраве и анализи София, Регионална здравна 

инспекция Велико Търново, дискутираха един от приоритетите на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз в сектор „Здравеопазване“ – 

здравословното хранене на децата.  

7.9. С председателя на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания проф. 

д.х.н. Георги Войсилов, представихме годишната програма и насоките за 

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

осъществяване на нестопанска научна дейност, съобразена с Националната 

стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020.  

7.10.  Акцентирахме на превенцията на безопасността и сигурността на децата.   

• Ежегодно Областна администрация подкрепя инициативата Лятна детска 

полицейска академия. В дейностите, които се провеждаха през лятната 

ваканция, децата усвояваха знания за превенция на престъпността и агресията, 

безопасността на движение по пътищата, оказване на първа помощ, реагиране 

при пожар и други бедствия. Партньори на инициативатаса ОДМВР – В. Търново, 

РД „ПБЗН“ – В. Търново, общините и Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ – 

с. Балван. 

7.11. Заедно със заместник-министъра на образованието и науката Деница 

Сачева открихме и участвахме в Седмата национална конференция за социална 

интеграция в образованието. Форумът бе организиран от Центъра за 

междуетнически диалог и толерантност "Амалипе". 

7.12. В подкрепа на младите учители в област Велико Търново, областният 

управител участва ежегодно в: 

• в празника за Деня на народните будители - 1 ноември, организиран от РУО и 

община Велико Търново.  

• в работните семинари на „Сдружение за образователни инициативи 19“ с 

млади учители. Националните срещи се организираха със съдействието на МОН, 

Съюза на работодателите в системата на просветата и община Велико Търново.  
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7.13. През 2020 г. Областният управител участва в национален форум на КТ 

Подкрепа, посветен на превенцията на професионалното прегаряне при 

педагогическите специалисти. Заедно с министрите Красимир Вълчев и Деница 

Сачева и д-р Юлиян Петров се дискутираха възможности за справяне с 

професионалния стрес в образователната система. 

7.14. С Резолюция на Генералната асамблея на ООН всяка трета неделя на месец 

ноември се отбелязва като Ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортните произшествия. По този повод Областна администрация – 

Велико Търново подкрепя ежегодно кампанията и участва в мероприятия, 

заедно с ОД МВР- Велико Търново. 

7.15. Ежегодно областен управтел подкрепя учениците от областта в 

националния конкурс „С очите си видях бедата”, организиран от ПБЗН. В 

Администрацията се експонира едноименната изложба и се връчват награди в 

три възрастови групи. 

7.16. Областен управител се включи в благотворителната инициатива „Деца 

рисуват за деца”. Със средствата, събрани от инициативата ще се закупят 

материали за творчество за Училището по изкуства и занаяти „Димитър Екимов“ 

в село Русаля. 

 

8. УСТОЙЧИВА ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

8.1. В областта на здравеопазването се осъществиха две процедури за 

създаването на Областна здравна карта.  

• През 2018 г. бе разработена и утвърдена нова Областна здравна карта. 

8.2. С оглед на епидемията от Коронавирус и с цел ограничаване на 

разпространението и последствията от болестта бе сформиран Областен 

кризисен щаб на област Велико Търново за борба с Коронавирус.  

• През 2020 г. Областният кризисен щаб проведе 15 заседания. Щабът разработи 

Областен план за координация, действие и контрол по въвеждане на 

допълнителни противоепидемични и ограничителни мерки във връзка с 

предотвратяване разпространението на COVID-19.  
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• Издадени бяха 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.  

• Лечебните заведение получиха указания от Щаба за разкриване на легла за 

лечение на пациенти с COVID-19. Директорите на училищата изготвиха графици 

за присъствено и неприсъствено обучение.  

Щабът разпореди на 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.   

Областният кризисен щаб отправи предложение към кметовете на общини от 

област Велико Търново при възможност да командироват медицински 

специалисти от здравните кабинети на училища и детски градини в помощ на 

лечебните заведения и центровете за спешна медицинска помощ.  

• При стартиране на имунизацията срещу COVID-19 на територията на областта 

бяха създадени 7 временни имунизационни кабинети за Фаза 1 от Националния 

план за ваксиниране.  

8.3. Създадена бе организация за предприемане на мерки за ограничаването на 

разпространението болестите Африканска чума по свинете и Инфлуенца по 

птиците на територията на област Велико Търново. През отчетния период 

Областната епизоотична комисия проведе 24 заседания. 

8.4. Областна администрация Велико Търново се включи активно в 

националната доброволческа кампания „Да изчистим България заедно“, 

инициирана от bTV Media Group през 2017, 2018, 2019 година.  

 

9. ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

9.1. Сформиран бе Областен съвет по правата на хората с увреждания. В него 

членуват представители на десетте общини в областта, дирекциите “Бюро по 

труда”, Регионалната дирекция “Социално подпомагане”, Агенцията за хората с 

увреждания, Комисията за защита от дискриминация. 
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9.2. Проведе се първа регионална среща за сътрудничество и партньорство с 

местната власт от Северен централен район за планиране по проект „Равни 

шансове на малките хора в България“.  

9.3. В помощ на общините в областта, редовно бе предоставяна информация за 

обявените програми за финансиране от Агенцията за хора с увреждания.  

9.4. Получихме Сертификат за достъпна архитектурна среда, който бе връчен 

лично от председателя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) доц. д-р 

Ана Джумалиева. 

9.5. 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 отчетния период в 

Областна администрация  са работили 6 лица с трайни увреждания.  

 

10. РАЗВИТИЕ НА ИЗКУСТВАТА, КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ 

10.1. Областна администрация бе партньор в редица значими за областта 

проекти. Част от тях са: „Българското председателство на Съвета на ЕС в 

Европейската година на културното наследство 2018 г. по проект за 

популяризиране на европейското културно многообразие с участието на 

читалища от областта. 

10.2. Успешно се реализира проект за отбелязване на приноса на Република 

България в спасяването на евреите от Холокоста, по повод 75-годишнината от 

спасението на българските евреи по време на Втората световна война. 

10.3. Активно се включихме в обучение на представители на областните 

администрации, във връзка с изпълнението на дейностите по провеждане на 

инициативи от Националния план за Комуникационната стратегия на Република 

България за Европейския съюз за 2017 г.  

Областна администрация организира поредица от публични събития в 

общините. Представихме мултимедийни презентации, организирахме изложби, 

конкурси и спортни събития. Комуникационни събития, подкрепящи развитието 

на българските читалища, се проведоха и в по-малки общини и населени места. 
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Организираха се концерти и рецитали с участието на местни изпълнители. 

Читалищата и всички участници в културната програма по Комуникационната 

стратегия, получиха като подарък от областен управител копирна и озвучителна 

техника. 

10.4. Областна администрация участва в първата информационна среща по 

сформиране на учредителен комитет на Организация за управление на 

Старопланински туристически район с център за управление Велико Търново. На 

срещата бе представена процедурата по създаване на Организацията за 

управление на туристическите райони, която ще извършва дейности, свързани с 

регионалните туристически продукти, маркетинга и рекламата им. 

10.5. Активно се включихме в срещата на високо ниво на министрите на туризма 

на държавите-членки на ЕС "Туризъм и икономически растеж", на която бяха 

обсъдени туристическата индустрия като устойчив фактор за икономически 

растеж и регионална интеграция, както и развитието на регулаторните политики 

на ЕС, свързани с туризма.  

10.6. Областният управител бе сред учредителите на инициатива за провеждане 

на поход, който преминава по пътя на мощите на Св. Иван Рилски. 

Поклонническият поход е посветен на 550-годишнината от пренасянето на 

мощите на Св. Иван Рилски.  

10.7. Продължена бе традицията Областен управител да подпомага 

провеждането на културни инициативи. Активна подкрепа и съдействие 

получиха редица културни прояви - конкурса „Сребърна Янтра”, Фотоконкурса 

„Преоткрий родния край”, Международен фестивал на любителските 

комедийни театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“ – Тополовград 2017, XXI 

Международен младежки музикален конкурс “Надежди, Таланти, Майстори“ – 

Добрич, Традиционен народен събор „Света Троица“ – Тополовград и др. 

10.8. Утвърди се традицията по повод празника на Областна администрация - 1 

февруари, всяка година да се организират прояви с образователен акцент. 

• През 2018 година (година на Културното наследство) и по повод 19 години от 

създаването на Областна администрация Велико Търново, съвместно с 

Регионалния исторически музей, се организира изложба на двете златни 

съкровища, открити край селата Хотница и Къпиново.  
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• По повод 20-я рожден ден на Областна администрация бе изработен 20-

минутен филм със спомени и приветствия на областните управител от 1999 г. до 

сега. 

• За 21-та годишнина на Областна администрация, заедно с Регионален 

исторически музей – Велико Търново, представихме изложбата „Национални 

символи от Третата българска държава”. Изложбата включи различни варианти 

на българския герб, изработени от дърво, метал и текстил.  По този повод 

сградата на Областна администрация е оборудвана с ново външно осветление на 

фасадата, а входът се осветява в цветовете на българското знаме. 

10.9. През мандата активно работи Областната комисия „Военни паметници“. С 

постановления на Министерски съвет за одобряване на допълнителни 

трансфери по бюджетите на общините за ремонт, възстановяване, изграждане и 

довършване на военни паметници са предоставени средства в общ размер на 72 

500 лв.  

• Извърши се актуализация на Областния регистър „Военни паметници“ и се 

поддържа актуална картотека на военните паметници в област Велико Търново. 

 

11. АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК 

 

11.1. Областен управител, в качеството на председател на АВиК,  свика 12 

заседания на Общото събрание на Асоциацията, 4 редовни и 8 извънредни.  

11.2. През месец май 2018 г. АВиК прие за управление публичните ВиК активи, 

собственост на Община Свищов, с които се допълни списъка на управляваните 

активи в обособената територия обслужвана от ВиК „Йовковци“ ООД, гр.Велико 

Търново.  

11.3. Изградените от публичните собственици ВиК активи и съоръжения, 

ежегодно бяха приемани за управление от АВиК и предавани на ВиК оператора 

за поддръжка, стопанисване и експлоатация. Публичните активи изградени от 

оператора, съгласно Договора между Асоциацията и ВиК Йовковци ООД и 

съгласуваните подробни програми за инвестиции в активи - ВиК системи и 

съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост, като част от 

Бизнес плана. Същите са приети от собствениците и предадени за управление на 

Асоциацията по указания от МРРБ ред. 
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11.4. Извършвани са проверки по жалби и сигнали, постъпили от ползватели на 

услугите на ВиК „Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново, МРРБ, КЕВР, Омбудсмана 

на Република България и други институции, за които в АВиК се води и поддържа 

регистър.  

11.5. Извършени са планови проверки на ВиК оператора, относно изпълнението 

на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за 

квалификацията на персонала им.  

11.6. През периода служителите на АВиК взеха участие в 6 семинара и обучения 

за разширяване на професионалното им развитие и квалификация. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изминаха 4 години, изпълнени с предизвикателства, трудности и успехи. 

Изказвам искрена благодарност за професионализма и еспертността на всички 

служители на Областна администрация Велико Търново, с които работихме през 

този мандат! 

        Постигнахме много добра координация в работата с централната и местната 

власт, с териториалните структури, с кметовете на общини и техните 

администрации, и с Общинските съвети.  

  Благодаря на всички за усилията, които полагаха през мандата, за да 

стане област Велико Търново още по-добро място за живеене! 

  Съвместните ни позитивни усилия винаги водят до нови положителни 

резултати! Вярвам, че в бъдеще администрацията ще продължи да работи 

успешно за развитието на Област Велико Търново! 
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ГАЛЕРИЯ 

      
Първо заседание на Областния щаб за борба с COVID-19       Среща с  Красимир Вълчев в с. Поликраище 

 

  
Кампанията „Да изчистим България заедно“ на BTV  Сертификат от кампанията „Да изчистим България заедно“ на BTV

   

      
Църквата „Св. Иван Рилски” в с. Балван                                    Откриването на Исторически парк „Мини България“ 
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Посрещане на премиера Бойко Борисов на   Откриване на учебната година във филиала на МУ Варна във  

летище Горна Оряховица     Велико Търново   

 

  
Денят на Независимостта на хълм „Царевец“  Комуникационна стратегия на България за ЕС – гр. Елена 

 

     
Комуникационна стратегия на България за ЕС – гр. Лясковец           Откриване на детска площадка за безопасно движение – с. Балван
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Работна среща на областните управители с  началник на                 Обсъждане на предизвикателствата в сектор Туризъм 

политическия кабинет на премиера Бойко Борисов 

 

  
Заседание на Северен централен район    Откриване на международна конференция „МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“ 

 

       
Среща - Централна и Източна Европа и Китай „16+1“                           Работна среща с генералния консул на                                          

Русия в Русе Андрей Громов 
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Работна среща с Ева Майдел  - Евродепутат от ГЕРБ/ЕНП              Посещение в Европейската комисия в Брюксел  

    

        
С министъра на образованието Красимир Вълчев      Работна среща с посланика на Австрия в България Андреа Вике  

 

      
Дискусия на тема - Киберсигурност с Явор Колев         В Национален военен университет „Васил Левски“ 

 

  
Оглед на трасето за тунел под Шипка                       С министър Красимир Вълчев  и  Младите учители 

  

           



 

 

29 

 

Работна среща след наводненията в региона                  Работна среща за магистрала „Хемус“ в Община Велико Търново               

   

  
Работна среща с областните управители   Среща за Старопланински туристически район  

 

  
На хълм „Царевец“ – Ден на Независимостта   С Игнат Канев и ректорите на ВТУ и РУ 

 

  
Честване на Независимостта на България   Честване на Независимостта на България 
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Работна среща с ДАМТН                           Празник в „Дом за медико-социални грижи“ - Дебелец 

 

  
Празник в Областна администрация  Велико Търново  Празник в Областна администрация  Велико Търново 

 

  
140 години от приемането на Търновската конституция  Награда от  Министъра  на МВР  

       

  
Среща с Национална организация "Малки български хора" 140 години от приемането на Търновската конституция 
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Работна среща с посланика на Азербайджан Наргиз Гурбанова  С доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД                     

 

  
Повишено нива на р. Янтра     С РД ПБЗН след наводнения в региона   

 

  
Почистване на речното корито под  моста               Язовири в община Стражица преляха след продължителни  дъждове 

до с. Първомайци 

 

      
Кризисна ситуация на сметището на Свищов               Учение със спасителния отряд към РДПБЗН 
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Пожар в землището на с. Беляковец                 Награждаване в конкурса „С очите си видях бедата“ 

 

  
На празника на Велико Търново - 22 март                      Национални дни на учене през целия живот  2019 г. – В. Търново 

 

  
Среща-разговор с учителя по физика Теодосий Теодосиев  В Музей „Възраждане и Учредително събрание“ 
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Среща в община Велико Търново за 24 май   Изложба на старинни гербове в Областна администрация 

 

  
Поднасяне  на цветя пред паметника „Майка България “  Посещение на деца в Областна администрация по повод  Лазаровден 

 

    
В архитектурния резерват „Никополис ад Иструм“  В архитектурния резерват „Никополис ад Иструм“ 

 

  
Откриване на учебната година във филиала на    Откриване на „Детска полицейска академия“ – с. Балван 

Медицински университет  Варна 
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Дни на учене през целия живот  2020 – Габрово   Семинар „Бърнаут синдром  при педагогическите специалисти“ 

 

  
Церемония по награждаване в Централен военен клуб – София Награждаване на млади учители от област Велико Търново 

 

  
Със зам.-министъра на образованието и науката Деница Сачева  В Свищов след огнището на „Африканска чума“ 

 

      
Доставка на първите ваксини против COVID-19   Благотворителната инициатива „Деца рисуват за деца“ 
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Екипът на Областна администрация Велико Търново 


