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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Изминалата 2021 година беше динамична за развитието на област 

Велико Търново.  

През 2021 г. ръководният екип на Областната администрация успя да 

надгради вече утвърдените приоритети за развитието на област Велико 

Търново, като един от успешните европейски региони. Работихме за 

подобряване качеството на живот и устойчивото развитие на икономиката, 

въпреки пандемичната обстановка и промените в политическия живот на 

страната.  

        Успяхме бързо да се адаптираме към работен режим в ситуация на 

пандемия и здравна криза, и продължихме да работим по  стратегическите 

ни 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 2021 г. управленският екип на Областна администрация 

продължи комплексния анализ и оценка на състоянието на област Велико 

Търново. Това беше 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, продължихме да 

надграждаме административния капацитет. За постигането на тези цели 

администрацията има потенциал и капацитет да провежда ефективни 

секторни политики, да развива иновативно мислене, така че да се 

реализират важни за региона проекти, които ще доведат до по-добро 

качество на живот и по-оптимално използване на ресурсите на ЕС.  

През 2021 г. нашият екип продължи работата по създаване 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. Наред с това бяхме водеща 

организация в политиките по превенеция и информационни кампании на 

населението при новата реалност, провокирана от пандемията. 

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. Въпреки динамичната политическа конюнктура, 

диалогът между регионалните структури и кметовете на десетте общини, 

беше коректен и пълноценен. Запазихме добрата координация има между 

работодателите, синдикатите, териториалните структури на 

министерствата, както и с различните граждански и обществени 

организации. Областна администрация бе търсен и предпочитан партньор 

и получи още повече доверие от обществото.  
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В ежедневната си работа се водим и прилагаме основните принципи 

на управление - прозрачност, откритост, диалогичност, системност, 

демократичност и т.н., а дейността ни е подчинена на интереса на 

гражданите. В този смисъл ще продължим диалога и партньорството със 

структурите на гражданското общество, неправителствения сектор, 

медиите, браншовите и синдикални организации. 

Областна администрация Велико Търново е с лице към добрите идеи, 

полезните практики, оригиналните предложения и проекти, които 

гарантират реализацията на стратегическите цели на институцията във 

връзка с подобряване качеството на живот на гражданите. 

 

 

 

ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА         /П/ 

Областен управител  

на област Велико Търново 
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Стратегическите цели за 2021 г. на 

Областна администрация Велико Търново бяха: 
 

І. Намаляване на административната тежест пред бизнеса и 

гражданите. Развитие на електронно управление. 

ІІ. Подобряване на публичната среда чрез политика на 

прозрачност.  

ІІІ. Балансирано регионално развитие. 

IV. Повишаване на енергийната ефективност на сгради; 

подобряване на градската среда чрез разработване на устойчив 

дългосрочен модел за финансиране на НПЕЕМЖС. 

V. Ефективна защита на населението от бедствия и аварии. 

VI. Стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво 

икономическо развитие и поддържане на атрактивна 

инвестиционна среда. 

VII. Увеличаване на доходите чрез заетост и повисока 

производителност на труда. 

VIII. Ликвидиране на неграмотността и задължително образование, 

повишаване качеството на образованието, практически 

ориентирано към потребностите на пазара на труда, чрез 

мотивирани, подготвени и подкрепяни учители. 

IX. Ефективно управление на средствата от ЕС за осигуряване на 

максимален положителен ефект. 

X. Развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, 

културното наследство и културния туризъм. 

XI. Устойчива политика за здравословна околна среда. Опазване и 

оползотворяване на природните ресурси. 

XII. Ефективно поддържане, модернизация и развитие на 

транспортната инфраструктура, подобряване на пътната 

безопасност и намаляване на пътнотранспортния травматизъм. 

XIII. Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за 

социална, професионална и личностна реализация на младите хора 

в страната. 

XIV. Провеждане на ефективна политика за намаляване на 

различията и за подпомагане на уязвими групи. 

XV. Противодействие на тероризма, организираната престъпност и 

корупцията и 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  

През 2021 г. броят на входящите електронни документи посредством 

Средата за обмен на електронни съобщения показва увеличение в 

сравнение с предходната година, което е видно от приложената таблица. 

Прави впечатление, че броя на изходящите документи се е увеличил с 50% 

спрямо предходната година, което красноречиво показва, че нивото на 

дигиталната компетентност на служителите в областна администрация 

Велико Търново се е повишило и те използват електронните канали за 

обмен на информация.  

Същевременно през 2021 г. се осъществяваше и обмен на документи 

през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), като общо за 

цялата година броят им се разпределя, както следва:   

 

Месец 

 

Брой на входящите 

документи 

 

Брой на изходящите 

документи 

 

Общ брой 

обменени 

документи 

Януари 43 27 70 

Февруари 152 122 274 

Март 171 174 345 

Април 97 71 168 

Май 115 42 157 

Юни 161 93 254 

Юли 116 99 215 

Август 141 111 255 

Септември 134 178 312 

Октомври 139 193 332 

Ноември 151 184 335 

Декември 108 122 230 

ОБЩО 1528 1416 2944 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2021 г. 

 

 6 

 

Работата със СЕОС и ССЕВ, както и обменът на електронни 

документи в администрацията през 2021 г. е регламентиран във 

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, 

което гарантира високото качество на административно обслужване, при 

подаване на сигнал, предложения, заявления за извършване на 

административни услуги и др. Проследяемостта на документите подадени 

и изпратени през системата за сигурно електронно връчване е гарантирана. 

1.2. Предоставяне на електронни услуги 
Областна администрация Велико Търново е активен участник и 

партньор в Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на 

електронни административни услуги.  Чрез Система за сигурно електронно 

връчване (ССЕВ - https://edelivery.egov.bg ), гражданите имат възможност 

да заявяват и получават по електронен път административни услуги, 

предоставени от администрацията. През 2021 г. са заявени 12 броя 

електронни услуги.  Администрацията е осигурила и други начини на 

електронно заявяване на услугите и получаване на актовете/резултатите от 

тяхното предоставяне, а именно: по електронен път чрез обикновена 

електронна поща /за граждани и бизнес/, като  този начин са заявени 11 

броя електронни услуги и чрез препоръчана електронна поща /за 

административни структури посредством Средата за електронен обмен на 

съобщения/, като техния брой възлиза на 43. 

1.3. Подобряване на организацията на АО.  

С цел подобряване организацията на работа и административното 

обслужване в Областна администрация Велико Търново, през 2021г. 

продължи работата на Комисията по проучване удовлетвореността на 

гражданите от административното обслужване. Администрацията 

продължи да събира информация от потребителите на административни 

услуги за тяхната удовлетвореност от дейността на администрацията и от 

качеството на административното обслужване.  Обратна връзка за 

удовлетвореността, администрацията получаваше както от анкетни 

проучвания в Центъра за административно обслужване, на интернет 

страницата, в нарочно поставена за целта кутия на партерния етаж на 

сградата, така и чрез предложения по електронна поща, медийни 

публикации, мнения и коментари във фейсбук, постоянна телефонна линия 

за връзка с потребителите на услуги в рамките на работното време на 

администрацията и приемно време за граждани и организации, в рамките 

на което те могат да изразят своето мнение и да направят своите 

предложения, свързани с административното обслужване.  

https://edelivery.egov.bg/
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Информация за резултатите от удовлетвореността от 

административното обслужване, както и за предприетите действия за 

неговото подобряване, е достъпна на интернет страницата ни чрез 

оповестяване на протоколите от проведени заседания на Комисията и на  

Годишния доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите. 

1.4. Дигитализиране на документи в архив „Държавна 

собственост“.  

През месец юни 2021 г. в продължение на дейностите по сключен 

договор за изграждане на „Система за управление на дигитализираните 

документи за имотите държавна собственост на територията на област 

Велико Търново“, в администрацията бе внедрен софтуер за дигитализация 

на архив „Държавна собственост“. Проведено бе обучение на осем 

служители от администрацията за работа със системата. 

Сканирани и дигитализирани хартиени оригинали на документи от 

архив „Държавна собственост“ през 2021 г. са 17417 документа, равняващи 

се на  2560 преписки, документите се сканират във формат PDF за 

обработката на информацията, което значително улеснява 

трансформирането на документите в инсталирания в Областна 

администрация – Велико Търново софтуер Digital Archiving, за който бе 

проведено обучение за работа с него. Броят на обработените документи 

постепенно ще се увеличава и през 2022г. 

1.5. Поддържане на Интегрирана система за управление в 

съответствие с ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013.  

И през 2021 г. администрацията продължи да поддържа 

„Интегрирана система за управление ISO 9001 & ISO/IEC 27001“ в 

съответствие със стандартите  ISO 9001 и ISO/IEC 27001.  

Интегрираната система в частта на ISO 9001 е продължение на 

внедрената през 2005 г. в администрацията „Система за управление на 

качеството“, а в частта ISO 27001 е продължение на внедрената през 2009 

г. „Система за информационна сигурност“.  

През 2021 г. бяха проведени три вътрешни одита на интегрираната 

система за управление в част „качество“, един вътрешен одит в част 

„сигурност на информацията“, един преглед от ръководството на 

администрацията и един надзорен одит за определяне степента на 

съответствие на Интегрираната система за управление с изсикванията на 

страндартите.  

В изпълнение на целта за поддържане високо ниво на сигурност на 

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

Наредбата 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-
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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 мрежов дисков масив по съгласуван  

график в зависимост от приоритета на всеки вид информационен ресурс.  

Администрацията поддържа необходимия брой електронни подписи, 

чрез които осъществява достъп до информация, която се осигурява по 

служебен път. 

През предходната година за първи път бе извършен общ одит от 

сертифициращата ни организация SGS България ЕООД в част „управление 

по качеството“ и „сигурност на информацията“. По време на надзорния 

одит, не бяха констатирани несъответствия, няма направени препоръки. В 

част „качество“ бе констатирано, че администрацията е създала много 

добра форма на комуникация със заинтересованите страни, като 

информация за всички дейности, регистри, услуги, дейност на съвети и 

комисии, решения са достъпни от интернет страницата на Областен 

управител, а в част „сигурност на информацията“ - че изискванията на 

стандарт ISO 27001 се изпълняват и че персоналът, ангажиран с 

управлението на сигурността на информацията е мотивиран и запознат с 

регламентираните изисквания, като степента на ефикасност на процесите е 

сравнително висока“. Констатацията от извършения надзорен одит е, че 

интегрината система за управление функционира ефикасно. 

 1.6. Участие като пилотна администрация в Проекта, 

финансиран от ОП „Добро управление“ в периода 2019 – 2020 г., за 

внедряване на европейския модел за управление на качеството CAF. 

През 2021 г. областна администрация внедри инструмент за 

организационно съвършенство и модел за управление на качеството CAF. 

Администрацията 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.  

Със Заповед на областен управител бе сформиран екип за 

самооценка, който да извърши цялостен преглед на дейността на 

администрацията, да изготви доклад за самооценка, план за комуникация 

на Областна администрация Велико Търново за „Въвеждане на общата 

рамка за оценка (CAF), както и план за действие за реализиране на мерки 

за подобрение на дейността. 
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На 30.03.2021 г. Областен управител утвърди доклад за самооценка 

по прилагането на CAF 2013 в Областна администрация – Велико Търново 

за периода 2019 – 2020 година, а на 16.08.2021 г. бе утвърден и план за 

действие на Областна администрация - Велико Търново за реализиране на 

мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF. 

 1.7.  Развитие на висококвалифициран и устойчив 

административен капацитет. 

През месец март 2021 г. бе утвърден от Областен управител, 

изготвеният въз основа на подадените лични планове за обучение от всеки 

служител, обобщен Годишен план за задължително и специализирано 

обучение на служителите от Областна администрация – Велико Търново, 

изготвен въз основа на Каталога на ИПА за 2021 г. и на част от включените 

в него е-модули за обучение, без такси за участие по проект „Дигитална 

трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“, 

финансиран от ОП „Добро управление“.  

С оглед усложнената епидемична обстановка и през 2021 г., 29 

служители от Областна администрация, заявиха да се обучат в 20 броя 

специализирани обучения в електронна форма, посредством 

Информационната система на ИПА. 

През 2021 г. общо 38 служители от Областна администрация се 

обучиха в 12 специализирани обучения, от които 10 са изцяло в електронна 

форма.  

Задължително обучение на държавни служители, назначени за пръв 

път на експертна длъжност „Въведение в държавната служба“, през 2021 

г., премина един новоназначен държавен служител. 

В Областна администрация – Велико Търново е утвърдена „Система 

за обучение и развитие на персонала”, в която се регламентира реда за 

участие в обучения и извън годишния план за задължително и 

специализирано обучение на служителите и приложената към нея като 

форма за обратна връзка „Анкета за оценка на проведено обучение“, е 

своеобразен източник на информация, включващо оценка на 

ефективността от проведените обучения на служителите. 

В края на 2021 г. в Областна администрация Велико Търново беше 

осъществен цялостен одит на системата за обучение и развитие на 

персонала посредством изготвяне на доклад за състоянието на системата за 

обучение и развитие на персонала и анализ и попълване на утвърдената 

одитна матрица за тестване на СОРП.  Анализът на резултатите сочи едно 

добро ниво на на ефективност от проведените обучения.  

През 2021 г., извън годишния план за задължително и 

специализирано обучение, във връзка с включването на Областна 

администрация в проекта на ИПА „Въвеждане на Общата рамка за оценка 

CAF в българската администрация“, се проведоха 2 специализирани 

обучения, в които участие взеха 15 служители от екипа за самооценка по 

CAF в Областна администрация. 
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През месец октомври 2021 г. Областна администрация – Велико 

Търново отново се включи в инициативата на Института по публична 

администрация „Учеща ли е вашата администрация?“ за провеждане на 

онлайн самооценка на администрациите по показатели за учеща 

организация и определянето на рейтинг на учещите администрации за 2021 

г.  

С цел провеждането на ефективната политика за развитие 

потенциала на младите хора, утвърдена практика в Областна 

администрацията е приемането на стажанти и студенти от различни 

специалности, които проявяват интерес за бъдеща реализация в областта 

на държавната администрация.  

През м. май 2021 г. в Областна администрация - Велико Търново 

краткосрочна учебна практика преминаха над 40 студенти втори курс по 

специалност „Право” от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, които се 

запознаха с правомощията на Областен управител и с устройството и 

дейността на Областна администрация. 

През м. октомври 2021 г. 42 студенти и курсанти по специалност 

„Национална и регионална сигурност” от НВУ „Васил Левски”, проведоха 

краткосрочен стаж по специалността в Областна администрация - Велико 

Търново, като се запознаха с дейностите и задачите в направление 

„Отбранително-мобилизационна подготовка“. 

1.8. Качествено и в срок предоставяне на административни 

услуги.   

През 2021г. в Областна администрация Велико Търново са  

стартирани общо 1674 административни услуги, като в рамките на 

годината 1356 от тях са приключени. Статистическата справка за начина на 

заявяване на услугите показва, че най-много услуги се заявяват на място в 

Центъра за административно обслужване – 901 броя. Посредством 

лицензирани пощенски оператори са били получени 705 броя заявления за 

извършване на услуги. 

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 документи, издавани от кметове на общини, 

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

чужбина. 

За периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. в Областна администрация – 

Велико Търново са подадени 423 заявления и са издадени 691 

удостоверения „Аpostille”.  Гражданите имат възможност да заплатят 

таксата  за предоставянето на услугата по няколко начина -  в брой на 

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

POS терминал с картово плащане в Центъра за административно 

обслужване. 
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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 

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

„Държавна собственост“. 

През отчетния период постъпиха и бяха разгледани 814 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 20 бр. удостоверения за наличие или липса 

на претенции за възстановяване на собствеността. 

През 2021 г. са заявени и извършени 12 бр. справки по регистри и 

книги за имоти – частна и публична държавна собственост за област 

Велико Търново. 

Чрез Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) през 

2021 г. са заявени 12 бр. електронни административни услуги, 

предоставяни от Областна администрация гр. Велико Търново. 

 
 

ІІ. Подобряване на публичната среда чрез политика на прозрачност. 
 

 

2. Осигуряване на информираност на гражданите и бизнеса за 

дейността на администрацията чрез политика на прозрачност. 

 

2.1. Прозрачност в дейността на администрацията и улесняване 

на достъпа до обществена информация  

През 2021 г. администрацията насочи своите усилия за подобряване 

на публичната среда чрез политика на прозрачност и осигуряване на 

информираност на гражданите и бизнеса за дейността  на 

администрацията. 

Чрез интернет страницата на администрацията и страницата ни във 

фейсбук, непрекъснато информирахме гражданите и бизнеса за дейността 

на администрацията и осигурявахме информация, представяща областта, 

отразяваща отчетността на институцията и улесняваща достъпа до 

обществена информация и предоставяне на административни услуги.   
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Областна администрация Велико Търново продължи да изпълнява 

ангажиментите си за публикуване на публична информация в отворен 

формат на Портала за отворени данни, като поддържа в актуализиран вид 

регистри, както следва: регистър на дейността на областните комисии и 

съвети – област Велико Търново, регистър на издадени актове за 

изработване и одобряване на устройствени планове и техни изменения, 

регистър на издадени разрешения за строеж – област Велико Търново, 

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, списък на общинските пътища на територията на област Велико 

Търново и регистър на върнати и оспорени решения на общинските съвети 

на територията на област Велико Търново. 

 
 

III. Балансирано регионално развитие. 
 

 

3. Ефективно осъществяване на правомощията на Областен 

управител. 

 

3.1. Опазване и защита на държавната собственост на 

територията на областта.  

За реализиране на правомощието на областен управител за опазване 

и защита на държавната собственост на територията на областта, през 2021 

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 14 5 1 4 3 11 

Горна Оряховица 2 19 0 1 1 19 

Павликени 9 8 0 0 0 7 

Полски Тръмбеш 6 17 0 0 0 15 

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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Свищов 9 1 0 1 0 2 

Сухиндол 0 0 0 0 0 0 

Лясковец 4 1 0 0 0 3 

Елена 8 4 0 0 1 0 

Златарица 1 1 0 0 0 0 

Стражица 4 6 0 1 3 7 

Общо брой 57 бр. 62 бр. 1 бр. 7 бр. 8 бр. 64 бр. 

Актовете за държавна собственост се съставят по образци, утвърдени 

от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез 

електронна система „Регистър имоти“ - система за обработка и съхранение 

на Актове за публична/частна държавна собственост. Копия от съставените 

актове, ведно със съпътстващата ги документация се окомплектоват и 

архивират в отделни досиета и се съхраняват в Архив „Държавна 

собственост“, като  на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството бяха предоставени всички преписи от новосъставени 

актове за държавна собственост за предходната календарна година.  

          Съставените АДС за имоти, които са в управление на областния 

управител са заведени в баланса на Областна администрация. 

          По издадени заповеди Областен управител на област Велико Търново 

за отнемане правото на управление са извършени отбелязвания на действия 

по управление върху съставени АДС за 5 имота - частна държавна 

собственост, а именно: за един в гр. Дебелец, общ. Велико Търново – от 

Министерство на земеделието, храните и горите, за един в гр. Велико 

Търново – от Министерство на вътрешните работи и за три в с. Вардим, 

общ. Свищов, с. Драганово, общ. Горна Оряховица и с. Лозен, общ. 

Стражица – от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Съгласно издадена заповед Областен управител на област Велико 

Търново за предоставяне правото на управление е извършено отбелязване 

на действия по управление върху съставен АДС за един имот - частна 

държавна собственост в гр. Велико Търново, а съгласно Постановление на 

Министерски съвет № 30/01.02.2021 г. и Заповед на Министъра на 

здравеопазването е извършено отбелязване на действия по предоставяне на 

право на управление върху съставен АДС за един имот - публична 

държавна собственост в гр. Дебелец, общ. Велико Търново. 

По постъпили искания от физически и юридически лица, след 

извършване преценка на представените и събрани по преписките 

документи и проверка за законосъобразност, през отчетния период са 

изготвени 52 заповеди за деактуване на 75 недвижими имоти - държавна 

собственост. От тях 20 са за имоти, находящи се на територията на община 

Велико Търново, 12 – община Горна Оряховица, 2 – община Лясковец, 12– 

община Елена, 12 – община Павликени, 3 - община Стражица, 0 – община 

Сухиндол, 1 – община Полски Тръмбеш, 3– община Златарица и 10 – 

община Свищов. 

С Решение на Министерски съвет на Република България поради 

отпаднала нужда от Министерството на вътрешните работи, Областна 
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дирекция на Министерството на вътрешните работи – Велико Търново, бе 

отнето правото на управление върху имот – публична държавна 

собственост, намиращ се в област Велико Търново, община Велико 

Търново, с. Момин сбор, като  имотът бе  предоставен безвъзмездно за 

управление на Агенция „Пътна инфраструктура“ за нуждите на 

Национално тол управление. 

С Решения на Министерски съвет на Република България през 2021 г. 

на община Велико Търново бе прехвърлено безвъзмездно правото на 

собственост върху имот - частна държавна собственост, намиращ се гр. 

Велико Търново, местност „Дервеня“ за изпълнението на общински обект 

от първостепенно значение „Извършване на проектно–проучвателни работи 

и изготвяне на проект за укрепителни мероприятия на свлачище VTR 

04.10447.28 над ул. „Трапезица“ (северно от хълм „Трапезица“), гр. Велико 

Търново“ и върху имот - частна държавна собственост, представляващ 

поземлен имот в гр. Дебелец, община Велико Търново, местност „Баира“ за 

реализиране на обект „Укрепване на свлачище в гр. Дебелец (до стадиона) 

на общински път VTR 1010” /път І-5/ – Дебелец – жп гара Дебелец – гр. 

Велико Търново, кв. „Чолаковци“, ул. „Сан Стефано“ /GAB 3110/“. 

На община Свищов безвъзмездно бе прехвърлено правото на 

собственост върху имот в гр.Свищов за задоволяване на административни 

нужди на община Свищов и осигуряване на работни помещения за 

служителите на общинската администрация при съобразяване на 

законодателството и правилата в областта на държавните помощи. 

  С оглед правомощията на областния управител за опазване на 

държавната собственост на територията на областта и осъществяване на 

контрол за спазване на забраната общините да даряват имоти, прехвърлени 

им безвъзмездно в собственост от държавата, както и контрол относно 

правната възможност такива имоти да бъдат заменяни  или внасяни като 

непарична вноска в капитала на търговски дружества само в случаите, 

свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение, през месец декември 2021 г. 

областен управител на област Велико Търново предостави годишен доклад 

до Министерски съвет за резултатите от осъществения контрол. Проверката 

обхвана периода 2017 г.- 2020 г. и в хода на същата не бе констатирано 

нарушение на забраната по чл.54, ал.3 от Закона за държавната собственост. 

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

приватизация и следприватизационен контрол, през м. март 2021 г. 

областен управител предостави на Агенцията за публичните предприятия и 

контрол, актуализиран списък на 9 бр. имоти - частна държавна 

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

Областен управител за обявяване за продажба.  

През 2021 г. бяха извършени две продажби на ведомствени жилища – 

държавна собственост, в управление Държавно предприятие „Национална 

компания Железопътна инфраструктура”, находящи се в гр. Горна 

Оряховица. Извършени бяха и две продажби чрез търг на поземлени имоти 
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– държавна собственост, находящи се гр. Велико Търново и гр. Елена, в 

управление съответно на Държавна предприятие „Национална компания 

Железопътна инфраструктура” и „Северноцентрално държавно 

предприятие“ ДП – гр. Габрово – Териториално поделение Държавно 

горско стопанство „Елена“. 

С цел повишаване ефективността при управление и разпореждане с 

недвижими имоти и вещи – държавна собственост и през 2021 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 2021 г. се проведоха 14 заседания, 

на които бяха взети 48 решения. 

През 2021 г. продължи работата по предоставените от Министерство 

на икономиката 9 броя предложения от кметове на общини на територията 

на област Велико Търново за безвъзмездно прехвърляне в собственост на 

държавата на 64 броя язовири – публична общинска собственост.  

Областният управител издаде една заповед за отказ от безвъзмездно 

прехвърляне на държавата чрез дарение правото на собственост върху 

воден обект в с. Добри дял, общ. Лясковец, тъй като същият не е язовир по 

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

водите. Общо през периода 2019 - 2021 г. са издадени 12 броя заповеди за 

отказ от безвъзмездно прехвърляне на държавата чрез дарение правото на 

собственост върху язовири – публична общинска собственост, като 9 от 

тях са отказани, тъй като предложените водни обекти не са язовири по 

смисъла на Закона за водите, а три се отнасят до язовири, които са 

отдадени на концесия. 

През 2021 г. са приключени 11 процедури в област Велико Търново 

по безвъзмездно прехвърляне на собствеността на язовири – публична 

общинска собственост на държавата, съгласно чл. 19а и чл. 19б от Закона 

за изменение и допълнение на Закона за водите, като е извършено 

фактическо предаване и приемане на 11 броя язовири от общини на 

държавата /чрез областен управител на област Велико Търново/ в 

управление на  Държавно предприятие „Управление и стопанисване на 

язовири“, както следва:  

- на територията на община Елена / язовир „Руховци“, с. Руховци; 

язовир „Крумчевци“ и язовир „Батаклика“, с. Константин/;  

- на територията на общ. Полски Тръмбеш /язовир „Павел 1“, с. 

Павел, язовир „Солуджак“ с. Орловец и язовир „Дермен генеш“, с. 

Орловец /; 

- на териорията на общ. Златарица / язовир „Родина 1“, с. Родина/; 

- на територията на общ. Велико Търново /язовир в местност 

„Шабарка“, с. Пчелище,  язовир „Бинев дол“, с. Леденик; 

- на територията на общ. Павликени / язовир „Смрадликата“, с. 

Долна Липница и язовир „Горния Капчук“, с. Паскалевец/ 
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За останалите 28 броя язовири – публична общинска собственост, 

продължават дейностите по безвъзмездното им прехвърляне в собственост 

на държавата. 

През 2021 г. в защита на държавната собственост бяха извършени 

проверки за законосъобразност на съставени и изпратени от общините, 

съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, общо 1147 броя актове за общинска собственост, в т.ч. от 

община Свищов - 148 броя, Стражица - 381 броя, Павликени - 296 броя, 

Лясковец - 7 броя, Полски Тръмбеш - 39 броя, Сухиндол - 40 броя, 

Златарица - 5 броя, Горна Оряховица – 6 броя и Велико Търново - 225 

броя. При извършените проверки не са констатирани случаи на 

незаконосъобразно съставени актове за общинска собственост, засягащи 

имоти – държавна собственост.  

През отчетния период е учредено възмездно безсрочно право на 

строеж 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 на газопреносната инфраструктура на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до 

българо-сръбската граница“ на територията на община Стражица, област 

Велико Търново, в полза на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, върху 21 броя 

имоти - публична държавна собственост, находящи се в землищата на с. 

Лозен и с. Нова Върбовка, общ. Стражица. 

През 2021 г. на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ – Велико Търново, безвъзмездно за управление, бе 

предоставена компютърна техника, а на  община Павликени, безвъзмездно 

в собственост, три броя копирни устройства. 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и 

ниската стойност на процентната инфлация, бе взето решение да не се 

индексират наемните цени по сключените договори за наем.  

През 2021 г. безвъзмездно право на управление бе предоставено на 

Национален археологически институт с музей при БАН, за нуждите на 

Филиал на НАИМ при БАН – Велико Търново, а безвъзмездно право на 

плозване бе учредено на Регионален координационен съвет към КНСБ – 

Велико Търново и на ПП „Има такъв народ“. 

През 2021 г. се извърши проверка на предоставените за ползване на 

синдикални организации и политически партии помещения – държавна 

собственост, относно ползването им по предназначение. За извършената 

проверка е изготвен доклад до Министерски съвет. 

През 2021 г. представители на Областна администрация взеха 

участие в междуведомствени комисии, назначени във връзка с прилагане 

разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
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земи, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за кадастъра и 

имотния регистър.  

3.2. Изплащане на обезщетения за отчуждени имоти по реда на 

Закона за държавната собственост. 

Във връзка с отчуждаване на части от имоти – частна собственост за 

изграждане на технологична площадка и обслужваща техническа 

инфраструктура на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура 

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

газопровод до Българо – сръбската граница“  в администрацията бе 

създадена организация за изплащане на обезщетения за отчуждените 

имоти. 

3.3. Осъществяване на ефективен контрол за законосъобразност 

на актове и действия на органите на местното самоуправление и 

местната администрация. 

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 2021 г. бе осъществен контрол върху 2 176 

решения по 169 протокола на десетте общински съвета, включени в 

състава на областта. По отношение на 26 решения е извършена проверка за 

законосъобразност, съобразно Методиката за извършване нa контрол за 

законосъобразност на актове на органите на местното самоуправление и 

местната администрация в областта на административното обслужване. За 

10 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. 

Образувани са четири съдебни дела с Общински съвет Павликени, 

Лясковец и Елена по отношение, на които не са постановени влезли в сила 

съдебни решения. 
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Осъществен е контрол върху дейността по административното 

обслужване, извършвано от общинските администрации на територията на 

област Велико Търново, относно използване на образци на Заявления при 

предоставяне на стандартизирани административни услуги и отразяването 

им в Регистъра на административните услуги и  на официалната интернет 

страница на съответната община.  

Проверката обхвана 13 броя услуги, предлагани от общините, а 

именно: 

1. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско 

състояние 

2.  2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, 

обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения 

при паркиране 

3. 2027 Издаване на скици за недвижими имоти 

4.  2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по 

които се издава разрешение за строеж 

5.  2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита 

дървесина извън горските територии 

6. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни 

7. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 

8. 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 

9. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 

10. 2112 Издаване на разрешение за строеж 

11. 2117 Одобряване на подробен устройствен план 

12. 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по 

териториално и селищно устройство 

13. 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален 

план 

Общо 2 176 решения за периода 
01.01.2021 г.- 31.12.2021 г.

Друг вид решения - 2150

Решения по Методика - 26

Общ брой върнати 
решения - 10

Върнати по Методика - 2
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В резултат на извършената проверка се установиха несъответствия 

по публикуваните образци на заявления, както следва: 

На официалните интернет страници на общините на територията на 

област Велико Търново 5 % от публикуваните заявления за 

административните услуги съответстват на Приложение № 5 от Наредбата 

за административно обслужване, 49 % от заявленията не съответстват, а 46 

% липсват. 

В административният регистър за публикуваните услуги от 

общините на територията на област Велико Търново 9% от заявленията 

съответстват на Приложение № 5 от Наредбата за административно 

обслужване, 49 % от заявленията не съответстват, а 42 % липсват. 

 В тази връзка Областен управител на област Велико Търново даде 

указания за коригиране на несъответствията, както и за синхронизиране на 

информацията в Административния регистър с тази на официалната 

интернет страницата на съответната община. 

  През 2021 г. 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 Велико Търново не е отменял административни актове на 

кметовете на общините включени в състава на област Велико Търново. 

3.4. Разглеждане на жалби, сигнали и предложения от граждани 

и юридически лица. 

През 2021 г. са постъпили 132 броя жалби, молби, сигнали и 

предложения от граждани и юридически лица, от които 30 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.  

По отношение на административното обслужване, извършвано от 

териториалните звена на централната администрация и от другите 

административни структури на територията на областта – специализирани 

териториални администрации и общински администрации са постъпили 4 

броя сигнали, предложения и жалби. Проблемите обхващат забава при 

издаването на Експертно решение от ТЕЛК, непредоставяне на 

административно обслужване от общинска администрация, 

непредоставяне на специализирана социална услуга за резидентна грижа за 

възрастни хора в нетрудоспособна възраст в дом за стари хора. Извършени 

са проверки по случаите като е изискана информация и документи от 

съответните институции. Не са установени нарушения. Областен 

управител е оказал необходимото съдействие по отношение на отправено 

запитване за възможностите относно предоставяне на социална помощ за 

възстановяване на направени разходи след извършена операция. 

През 2021 г. Комисията проведе 15 редовни заседания, на които прие 

55 броя решения, 1 работна среща /с представители на териториални 

структури и община Велико Търново за проблеми, свързани със 

сметосъбирането и сметоизвозването в града/ и извърши 2 проверки на 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2021 г. 

 

 20 

място за проблеми с животновъдни обекти в с. Лесичери, Община 

Павликени и с. Драгижево, Община Лясковец.  

На проведената работна среща се разгледа жалба със значим 

обществен интерес, относно замърсяване на околната среда с отпадъци, 

вследствие на извършването на дейността по сметосъбиране и 

сметоизвозване в гр. Велико Търново. В срещата участваха представители 

на Община Велико Търново, Регионална инспекция по опазване на 

околната среда и водите, Регионална здравна инспекция, ОДМВР, 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. В срещата активно 

участва и Областния управител на област Велико Търново, който изиска да 

се извършат проверки от компетентните институции, в резултат на което 

започна поетапно разрешаване и подобряване на текущото положение. 

Проверки бяха извършени от сформирани междуведомствени групи 

по жалби, свързани с оплаквания за нерегламентирана дейност в 

животновъден обект в с. Джулюница и незаконосъобразно отглеждане на 

пчели в с. Лесичери. 

В зависимост от характера на изложените в сигналите/жалбите 

обстоятелства, Областният управител е изискал становища от 

компетентните органи и своевременно е уведомил жалбоподателите за 

предприетите действия и/или за реда по решаване на поставените въпроси. 

Основно разгледаните сигнали са насочени срещу действията и/или 

бездействията на общините и кметствата, включени в състава на област 

Велико Търново. Друга част от тях са свързани с дейността на 

териториалните звена на министерствата и  на организации, предоставящи 

комунални услуги. Част от жалбите засягат проблеми, свързани с лошо 

състояние на уличната настилка в населените места в областта, както  и с 

незаконосъобразното осъществяване на дейности, свързани с отглеждане 

на селскостопански животни.  

Постъпилите жалби/сигнали по общини, са както следва: 

Община Брой –разгледани по 

общ ред 

Брой – разгледани от 

Комисията по чл. 7а от 

УПОА 

Велико Търново 46 8 

Горна Оряховица 13 8 

Лясковец 2 3 

Свищов 11 2 

Павликени 6 2 

Полски Тръмбеш 9 1 

Елена  12 1 

Златарица 1 1 

Стражица 1 4 

Сухиндол 1 0 
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3.5. Възлагане и приемане на планове по § 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 2021 г. бяха възложени плановете на осем кадастрални 

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

обща площ на възложената територия 510 279 кв.м. 

През годината са одобрени и влезли в сила плановете и 

документацията към тях на 25 броя кадастрални единици в 13 местности с 

обща площ 1 635,298 дка в землището на гр. Свищов. Приети са плановете 

на новообразуваните имоти и съпровождащата ги документация на 4 броя 

кадастрални единици в 3 местности в същото землище, с обща площ 

498,360 дка. 

През периода представител на администрацията е участвал в 7 бр. 

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

по общини, на които са разгледани общо 9 бр. молби и възражения, 

свързани с искания за изменения на одобрени и влезли в сила планове. 

3.6. 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 2021 г. беше осъществено процесуално представителство по 

дела, заведени от и срещу държавата и/или 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, като държавата е 

конституирана като ответник на мястото на починало лице, в качеството на 

негов наследник по чл.11 от Закона за наследството. Делото е на втора 

фаза от делбата и производството е висящо. 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. Делото е спечелено от Областен 

управител на първа инстанция, като предстои насрочване на разглеждане 

пред Апелативен съд Велико Търново, във връзка с подадена от ответната 

страна въззивна жалба. 

През 2021г. по жалба на Областен управител срещу решения на 

Общински съвет Павликени, с които е приет и впоследствие потвърден 

Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова 

помощ за насърчаване на раждаемостта в Община Павликени, е образувано 

административно дело, като предмет на оспорване са част от разпоредбите 

на нормативния акт. Делото е спечелено на първа инстанция от Областен 

управител, като от страна на  Общински съвет Павликени е подадена 

касационна жалба и производството е висящо пред Върховен 

административен съд. 
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Едно от административните дела е образувано по жалба на Областен 

управител против решения, с които са приети от Общински съвет 

Павликени разпоредбите на чл.22, ал.1 и ал.2 от Наредба за опазване на 

обществения ред, територииите и елементите за обществено ползване на 

територията на Община Павликени. Делото е спечелено на първа 

инстанция от Общински съвет Павликени, като през 2021г. решението е 

потвърдено и от Върховен административен съд. 

По жалба на Областен управител е образувано и административно 

дело срещу част от разпоредбите на Наредбата за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища, приета и потвърдена с решения на Общински съвет 

Лясковец. На първа инстанция решението е в полза на Областен управител, 

като по делото се очаква произнасяне от Върховен административен съд. 

През 2021г. с решение на Административен съд Велико Търново е 

отменено решение на Районен съд Свищов, и е уважена жалбата срещу 

издадена от Областен управител по реда на §4 „к“ от ЗСПЗЗ заповед за 

одобряване на Плана на новообразуваните имоти, по отношение на един 

имот в м. Драчево Бърдо, като преписката е върната на административния 

орган за ново произнянасне.   

Изготвен е годишен доклад с информация за осъщественото през 

2021 година процесуално представителство, който е оповестен на интернет 

страницата на администрацията. 

3.7. Засилване ефективността на действащите областни съвети и 

комисии при провеждане на политиките на областно ниво.         
Във връзка с честването на 130 години от Балканската война, за 

възстановяване и реставрация на военни паметници, изградени в прослава 

на Балканската война,  за област Велико Търново бяха отпуснати 18 465,60 

лв. Областният управител председателства заседание на Областна комисия 

„Военни паметници“. То бе във връзка с получено писмо от Министрество 

на отбраната, свързано с постъпили искания от общинските 

администрации за ремонт на военни паметници, вклчени в регистъра. 

Комисията подкрепи следните предложения, постъпили от общините за 

ремонт на военни паметници в лошо състояние и изпратени в в 

Министерството на отбраната:  

 
№      Община Наименование на Военен 

паметник 

  

Средства 

необходими за 

ремонт 

 

1. Велико Търново Ремонт военен паметник на 

загиналите в Балканските войни в 

с. Момин сбор, разположен в 

двора на църквата „Св. Пророк 

Илия“ 

3307,20 лв.  

с ДДС. 

 2. Велико Търново Ремонт на военен паметник на 

падналите във войните в с. Балван 

1874.00 лв. 

 с ДДС. 
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3. Елена Ремонт на паметника на 

загиналите във Балканската война 

- в село Чакали 

1128.24 лв.  

с ДДС 

4. Елена Ремонт на военен паметник на 

загиналите във войните от с. 

Петковци и с. Попрусевци 

6804.00 лв.  

с ДДС 

5. Златарица  Ремонт на паметника на 

загиналите в Балканската война 

1912-1913 г. от с. Горско Ново 

село 

1352.16 лв. 

 с ДДС 

6. Сухиндол Ремонт на паметника „За тебе те 

умряха“ 

4000 лв.  

с ДДС 

Регистърът на военните паметници на територията на област Велико 

Търново е публикуван на интернет страницата на областен управител и на 

Портала за отворени данни. 

През 2021 г. не са провеждани заседания на Областен съвет по 

сигурност и на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при 

бедствия и за взаимодействие с националния щаб. 

През 2021 година бяха проведени три заседания на  Областен съвет 

за намаляване на риска от бедствия относно мерките, които следва да се 

спазват на територията на областта с оглед превенция и недопускане на 

пожари, създаване на организация по разработването и финализирането на 

Областният и общинските планове за бедствия и за обсъждане на 

готовността в областта за работа при зимни условия. Областният 

управител инициира поредица от срещи с ръководители на държавни 

институции и представители на общините в областта, свързани с 

разработване и изготвяне на Областен план за защита при бедствия и за 

разработка на общинските планове за зашита при бедствия. 

Във връзка с изпълнение изискванията на чл. 196, ал. 2 от Закон за 

предучилищно и училищно образование, през 2021 г., със заповед на 

Областен управител на област Велико Търново, беше сформирана Комисия 

за разработване на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците на област Велико Търново, в която бяха включени 

представители на всички общини от областта, Регионално управление на 

образованието, Регионална здравна инспекция, Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование, представители на 

неправителствени организации, работещи в сферата на приобщаващото 

образование и представител на Министерството на младежта и спорта. 

Анализите на потребностите от подкрепа във всяка община бяха 

разработени от съответните общински администрации. Разработената 

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на 

област Велико Търново (2021 - 2022) бе утвърдена от Областен управител 

на област Велико Търново след съгласуването й с Областен съвет за 

развитие на област Велико Търново и Регионално управление на 

образованието – Велико Търново. 
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Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт 

заседава на 09.09.2021 г. като отчете готовността на училищата в област 

Велико Търново за стартиране на учебната 2021/22 година. Областният 

управител проведе среща с директори на училища от област Велико 

Търново преди началото на новата учебна година. Сред акцентите бяха 

спазването на противоепидемичните мерки в учебните заведения, както и 

седмицата, посветена на безопасността на движението по пътищата.  

С цел институционална подкрепа областният управител регулярно 

участваше в публични събития, адресирани към младежки дейности и 

спорт с цел превенция на младите хора в областта и особено на младежи от 

социални институции. 

През 2021 г. Областната комисия за борба с епизоотични ситуации 

проведе периодично заседания, на които бяха разгледани актуалната 

ситуация в област Велико Търново по отношение заболяванията 

африканска чума по свинете и инфлуенца по птиците, както и 

предприетите действия от отговорните институции. Бяха дадени указания 

до кметовете на общини да обърнат особено внимание върху 

регистрацията на животновъдните обекти – лично стопанство и 

официалната индивидуална идентификация на свинете, отглеждани в тях  

и да забранят отглеждането на открито на домашни птици от всички 

видове и категории до отмяна на въведените мерките, както и да ограничат 

провеждането на изложби и пазари за птици на територията на област 

Велико Търново. Указания бяха дадени и на Областна дирекция 

„Безопасност на храните“ да продължи извършването на проверки в 

стопанствата за отглеждане на птици за въведените мерки за биосигурност, 

да провежда информационни кампании за собствениците на домашни 

птици, ловците, ветеринарномедицинските специалисти за спазване на 

мерките за биосигурност, незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или 

кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици 

или при завишена смъртност и за извършване на проверка на изпълнението 

на приетата програма за надзор на болестта инфлуенца при домашни и 

диви птици в Република България през 2019-2021 г. 

В края на месец май областният управител председателства 

извънредно заседание на Областната комисия за борба с епизоотичните 

ситуации. Поводът бе сигнал до РИОСВ за открити 17 мъртви свине в р. 

Янтра край село Писарево, община Горна Оряховица. Бяха предприети 

действия за изваждане от водата и извозване на труповете на животните до 

екарисаж.  

И през 2021 г., с цел ограничаване разпространението на 

коронавирус на територията на област Велико Търново, ежеседмично 

заседаваше Областния кризисен щаб за борба с коронавируса. 

В изпълнение на въведените от Министерство на здравеопазването 

противоепидемични мерки, Областният кризисен щаб  прие решения, 

свързани с: преустановяване на присъственото обучение за деца в детски 

градини и ученици в училища; създаване на  организация за обучение в 
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електронна среда от разстояние; преустановяване провеждането в 

присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, 

дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници; 

провеждане на присъствени групови занятия в езиковите центрове, 

образователните центрове; преустановяване на посещенията в заведения за 

обществено хранене и търговските центрове (тип МОЛ и др.) за лица под 

18 г. без придружител – родител или настойник и други. Осъществяван бе 

засилен контрол по изпълнение на противоепидемичните мерки от всички 

компетентни структури (общини, ОД на МВР – Велико Търново, Областна 

Дирекция „Безопасност на храните – Велико Търново, Регионална здравна 

инспекция – Велико Търново, Дирекция „Инспекция по труда“ – Велико 

Търново, Регионално управление по образованието - Велико Търново и 

други).  

Областният кризисен щаб прие решения за продължаване на 

утвърдените добри практики за ваксиниране на населението  - „зелени 

коридори“, за  повишаване на обхвата с имунизации и за имунизация от 

мобилни екипи от лечебни заведения на лица, живеещи в труднодостъпни 

и отдалечени райони, както и на трудноподвижни лица. 

На заседание, проведено на 03.11.2021 г., Областният кризисен щаб 

на област Велико Търново за борба с коронавирус съгласува допълнителни 

временни противоепидемични мерки на територията на област Велико 

Търново- преустановяване провеждането на планов прием и планова 

оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ 

на територията на област Велико Търново и Комплексен онкологичен 

център – Велико Търново, с изключение на дейностите, свързани с 

трансплантацията на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението 

на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите 

по асистирана репродукция и ражданията независимо от метода на 

родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и 

психиатрична помощ. 

На неприсъствено заседание, проведено на 12.11.2021 г., Областният 

съвет за сътрудничество по етнически и интерграционни въпроси прие 

Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в 

област Велико Търново 2021-2030 г., насочена към изпълнение на 

политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. 

3.8. Произвеждане на избори за народни представители за 

Народно събрание и произвеждане на избори за Президент и 

Вицепрезидент на Република България. 

През м. април и юли 2021 г. бяха произведени избори за народни 

представители за 45-то и 46-то Народно събрание, а през месец ноември  

на същата година - избори за народни представители за 47-то Народно 

събрание и за президент и вицепрезидент на Републиката, както и  бе 

произведен и нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката. 

Областен управител проведе консултации с парламентарно представените 

партии и коалиции от партии за определяне състав на Районна избирателна 
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комисия в четвръти изборен район – Великотърновски. Подготовката и 

произвеждането на избори бе финансово обезпечена, като в изпълнение на 

ангажиментите на администрацията по организационно-техническата 

подготовка на изборите бяха предприети действия за своевременно 

осигуряване на изборни книжа, материали и бюлетини, като същите 

съвместно с представители на Районна избирателна комисия – Велико 

Търново бяха предадени на упълномощените представители на 

общинските администрации. Създадената организация на взаимодействие 

и работа с представителите на общини, ОД на МВР, РИК, ТЗ ГРАО и 

други институции способства за нормалното протичане на изборите в 

четвърти изборен район Великотърновски. 

 

 

ІV. Повишаване на енергийната ефективност на сгради; подобряване 

на градската среда чрез разработване на устойчив дългосрочен модел 

за финансиране на НПЕЕМЖС 
 

 

4. Ефективност при провеждане на секторната политика 

свързана с изпълнение на мерките за енергийна ефективност на 

сградите по НПЕЕМЖС. 

 

4.1. Оказване на подкрепа при изпълнение на мерките за 

енергийна ефективност на сградите по НПЕЕМЖС. 

С приемането на НПЕЕМЖС в Областна администрация Велико 

Търново е създадена необходимата организация за подпомагане 

изпълнението на функциите, възложени на областния управител.  

Поради приключване на тристранните договори за целево 

финансиране по Програмата и липсата на финансиране и дейност през 

2021 г. на национално ниво, дирекция „Жилищна политика“ на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството не е 

изисквала справки и други данни. 

 

4.2. 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, гр. Велико Търново бе отложено и планирано 

като цел на администрацията за 2022 г.. 
 

 

V. Ефективна защита на населението от бедствия и аварии. 
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5. Превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии. 

Управление на процеса по възстановяване и подпомагане след 

бедствия. 

 

5.1. Поддържане на готовността и способността на 

свързочнооповестителните 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 2021 г. бяха 

проведени и 12 ежемесечни тренировки на сиренно-оповестителната 

система.  

На 02.06.2021 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 2021 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. Бяха проведени две тренировки по 

интегрираната система за оповестяване“ U- 1“ и „ U- 4“, като резултатите 

от провеждането им бяха много добри, тъй като всички общини от  област 

Велико Търново успешно се влючиха в тях. 

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 2022 година.  
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В изпълнение на годишният план, през месец  октомври 2021 година 

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 Златарица“. Учението беше 

отложено поради утежнената епидемична обстановка на територията на 

страната, плануваните тренировки бяха отменени за провеждане през 2022 

година.  

През 2021 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. 

В съответствие с чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната  и 

въоръжените сили на Република България и чл. 20, ал.1 от Закона за 

резерва на въоръжените сили на Република България, дейностите по 

отсрочване на запасни и техника-запас се организират в координация и 

взаимодействие с Военно окръжие II степен – Велико Търново. Кметовете 

на общини бяха запознати с Указанията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на 

дейностите по отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във 

въоръжените сили при мобилизация 2020-2021 г. и им бяха предоставени 

списъци с дефицитни военноотчетни специалисти на запасни и техника-

запас На Военно окръжие II степен – Велико Търново своевременно бяха  

представени и постъпилите допълнителни заявки от крайни заявители за 

отсрочване на запасни и техника-запас и списък на организациите на 

територията на Област Велико Търново, крайни заявители за отсрочване на 

запасни и техника-запас.  В периода септември-октомври 2021 г., на 

основание  Заповед на областен управител, бе извършен преглед на 

готовността за използване на техника-запас с мобилизационна назначение, 

водеща се на военен отчет. Съгласно изготвения от началника на Военно 

окръжие II степен – Велико Търново отчет, по време на прегледа са 

обхванати 163 фирми и собственици на техника, от тях с мобилизационно 

значение 337 единици, разпределени по общини както следва: 
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№  

ОБЩИНА 

брой 

фирми/собстве

ници 

 

единици с 

МН 

1. Велико Търново 33 107 

 2. Горна Оряховица 32 55 

3. Елена 23 37 

4. Златарица 4 4 

5. Лясковец 11 26 

6. Павликени 20 34 

7. Полски Тръмбеш 5 8 

8. Свищов 24 43 

9. Стражица 11 23 

10. Сухиндол 0 0 

 

5.2. Подобряване на превантивната дейност и готовността за 

реагиране при бедствия. 

В изпълнение на задълженията си по Закона за водите и Наредбата 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 състояние, през 2021 г., 

областен управител на област Велико Търново назначи комисия, която да 

класифицира по степен на потенциална опасност язовирите на територията 

на областта и да извършва проверки за готовността за безопасна 

експлоатация на същите. На територията на област Велико Търново има 

153 язовира, като от тях 71 в първа висока степен на потенциална 

опасност, 17 във втора значителна степен на потенциална опасност, 59 

язовира са трета ниска степен на потенциална опасност и 6 язовира не 

подлежат на класифициране. 

Комисията извърши проверки на класифицираните в първа и втора 

степен на потенциална опасност язовири и на част от класифицираните в 

трета степен на потенциална опасност язовири. Бяха съставени общо 102 

констативни протокола за оглед на язовирните стени и съоръженията към 

тях, които 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. 

Резултатите от проверките са обобщени в следната таблица: 
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община 

Класифициране на 

язовирите по степен на 

потенциална опасност 

проверени от 

КОТЕСЯС 2021 г.          

     (брой язовири) 

изпълнение на 

предписанията 

от 2020 г.                                                            

(брой язовири) 
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Велико Търново 28 4 13 3 8 17 3 1 13 6 9 2 

Горна Оряховица 20 - 5 4 11 11 - 10 10 2 4 5 

Елена 9 - 6 - 3 7 1 5 4 - 6 1 

Златарица 9 2 1 2 4 5 2 - 3 - 5 - 

Лясковец 16 - 7 - 9 10 4 - 6 - 10 - 

Павликени 9 - 3 3 3 7 1 2 4 - 7 - 

Полски Тръмбеш 11 - 8 1 2 10 3 3 6 1 7 2 

Свищов 9 - 7 - 2 8 3 2 4 - 7 1 

Стражица 39 - 20 4 15 26 7 5 18 10 8 8 

Сухиндол 3 - 1 - 2 1 1 - - - 1 - 

общо: 153 6 71 17 59 102 25 28 68 19 64 19 

Обобщено дадените през 2021 г. предписания се отнасят, както 

следва: 

- по техническата документация на язовирите – предписанията са 

основно за  предприемане 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; 

- 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 след 

язовирните стени, за възстановяване работоспособността на основните 

изпускатели, възстановяване профила на короните на язовирните стени 

(засипване на образувалите се коловози по тях) и поддържане на 

ретензионен обем в язовирите;  

- от проверените общо 102 язовира четири са в ремонт. 

През 2021 година бе актуализиран проекта на План за защита при 

бедствия на Област Велико Търново, изработен в съответствие с 

Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. 

и в изпълнение на указанията, дадени от ГД „ПБЗН“, гр. София.  Бяха 

организирани и проведени работни срещи с представители на общини и 

териториални структури с оглед взаимодействие и създаване на 
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координация за актуализиране на плана, като към същия, освен 

задължителните части /пожар, земетресение, наводнение, ядрена и 

радиационна авария/,  бяха разработени и нови такива /епизоотии и 

епидемии/. 

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  01.11.2021 г. на присъствено 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 2021/2022 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 

„Пътна полиция“, ОДМВР – Велико Търново, директора на РДПБЗН – 

Велико Търново и директора на ОПУ – Велико Търново. 

За зимното поддържане през сезон 2021/2022 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 
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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 бяха 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 2021 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 2021-2022 г. 

На 21.12.2021 г. по Заповед на областен управител бе сформирана 

комисия със задача устанояване на теч на вода, идващ по посока от главен 

силов канал на язовир „ Александър стамболийски“ при обект „ Укрепване 

на свлачище на път VTR-2206 от км.5+000 до км.5+500 и определяне 

територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR32.70295.01, 

землище гр. Сухиндол“, с цел недопускане възникването от бедствия. По 

предписанията, дадени от „Геозащита“ ЕООД гр. Плевен, бе решено да 

бъде изграден канал от бетонна конструкция, който да отвежда 

подпочвените води до дерето находящо в непосредствена близост. 

 

5.3. Разглеждане на искания за финансиране от МКВПМС. 

През 2021 г. активно работи 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 6 неприсъствени заседания, на които бяха 

разгледани всички постъпили искания за финансиране.  

Към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

към Министерския съвет, областен управител внесе 52 подкрепителни 

становища по искания от кметовете на общини,  на стойност 22 695 664,13 

лева, разпределени както следва:  
 

Община Брой искания за 

финансиране 

Стойност 

Велико Търново 17 10 544 837.66 лв 

Горна Оряховица 4 2 290 677,39 лв. 

Лясковец 4 756 691,46 лв. 

Павликени 3 861 404,55 лв. 

Свищов 3 993 177,57 лв. 

Стражица        3 2 171 302,52 лв. 

Сухиндол                     7  2 500 870,99 лв. 

Златарица 3 379 250,54 лв. 

Полски Тръмбеш 1 241 144,45 лв. 

 

Областният управител внесе за разглеждане в Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет седем 

искания за финансиране на обекти, включени в утвърдената от Областен 

управител Програма за планово почистване на речните участъци за обекти 

– участъци от речни легла в извънурбанизирани територии с нарушена 

проводимост, включени в първи и втори планов период от Програмата на 

обща стойност 1 955 307 лв.  

 В изпълнение на задължението за осъществяване на контрол 

относно разходването на отпуснати средства от държавния бюджет чрез 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет, областният управител назначи междуведомствена 

комисия за проверка на обекти, чието изпълнение е приключило през 2020 

г. В обхвата на проверката бяха включени 19 броя обекти на територията 

на седем общини, като не бе констатирано нецелесъобразно изразходване 

на средства и/или други съществени нарушения на установените правила. 
 

 

VI. Стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво 

икономическо развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна 

среда. 

 

6. Провеждане на последователна и прозрачна политика за 

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

активи. 

6.1. 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 Единната бюджетна класификация, 

утвърдена от Министъра на финансите. 

За финансовата 2021 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 заявки за ежемесечен лимит за плащания, 12 броя ежемесечни отчети 

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

броя тримесечни отчети за изпълнението на бюджета по политики и 

програми и 4 броя тримесечни финансови отчети, от които отчетите за 

последното тримесечие са и годишен такъв. 

През 2021 г. беше проучена възможността за използване на 

системата е-фактура с оглед своевременно фактуриране и възстановяване 

на разходи от ползватели и наематели на имоти-държавна собственост, но 

същата не бе реализира. 

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 
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нормативна уредба. Разходите се планират по Единната бюджетна 

класификация, утвърдена от Министъра на финансите. 

За финансовата 2021 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 заявки за ежемесечен лимит за плащания, 12 броя ежемесечни отчети 

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

броя тримесечни отчети за изпълнението на бюджета по политики и 

програми и 4 броя тримесечни финансови отчети, от които отчетите за 

последното тримесечие са и годишен такъв. 

През 2021 г. беше проучена възможността за използване на 

системата е-фактура с оглед своевременно фактуриране и възстановяване 

на разходи от ползватели и наематели на имоти-държавна собственост, но 

същата не бе реализира. 

В Областна администрация Велико Търново е въведена и действа 

Система за финансово управление и контрол и Стратегия за управление на 

риска, които са разработени в съответствие със Закона за финансово 

управление и контрол в публичния сектор и е съобразена с мисията, 

визията и стратегическите цели на Областна администрация Велико 

Търново. През 2021 г. бе извършен преглед на  Вътрешните правила, които 

изграждат Системата, както и бяха обсъдени въпроси относно прилагането, 

спазването и промяна на съществуващи политики, процедури и дейности 

на всички елементи на финансово управление и контрол в областна 

администрация-Велико Търново. Прегледът осигури съответствието на 

вътрешната нормативна база със законодателството и позволи 

идентифициране на работни процеси с възможности за оптимизиране и 

усъвършенстване. 

През 2021г. бе извършена оценка на риска по отношение на 

заложените годишни цели на администрацията на ниво дирекции, като 

идентифицираните високи рискове бяха периодично наблюдавани и по 

отношение на тях бяха предриети адекватни контролни дейности, които 

способстваха за изпълнението на гидишните цели на администрацията. 

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 и осигурява по-добра проследимост между 
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размера на поетите задължения и действително извършени разходи, както 

и  осигурява увереност в ръководството за законосъобразното и 

целесъобразно изразходване на публичните средства. 

През 2021 г.в Областна администрация Велико Търново беше 

извършена инвентаризация на всички краткотрайни материални активи, на 

задбалансовите активи, на разчетите, на чуждите активи, на вземанията с 

изтекъл давностен срок, касовата наличност в Областна администрация 

Велико Търново. За своята работа Комисията състави доклад, който беше 

утвърден от Областен управител на Област Велико Търново.. 

 

 

VII. Увеличаване на доходите чрез заетост и повисока 

производителност на труда. 

 

 

7. Ефективност при провеждане на секторната политика, 

свързана с осигуряване на заетост на областно ниво. 

 

7.1. Предоставяне на информация за потребностите на 

работодателите от работна сила в областта. 

През 2021 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 март – 

април 2021 г., а второто - в периода септември – октомври 2021 г. 

Резултатите от проучванията, заедно с извършения анализ, бяха обсъдени 

и приети на заседания на Постоянната комисия по заетост към Областен 

съвет за развитие на област Велико Търново и бяха изпратени на 

Агенцията по заетостта. 

Постоянната комисия по заетост одобри Проект на Регионална 

програма за заетост на област Велико Търново за 2021 г., като в областна 

администрация –Велико Търново бяха осигурени три работни места по 

програмата, свързани с осъществяване на дейности по дигитализацията на 

архив „Държавна собственост“, хигиенизиране и реализиране на 

противоепидемични мерки и осъществяване на контрол на достъпа в  

сградата на администрацията.  

С цел партньорство и взаимодействие, областният управител проведе 

срещи с директора на Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново. На тях 

бяха коментирани актуални данни относно състоянието на трудовия пазар. 

Беше отчетено, че се работи усилено във връзка с програмите и мерките за 

подпомагане заетостта в областта в обстановка на обявено извънредно 

положение.  

 

VIII. Ликвидиране на неграмотността и задължително образование, 

повишаване качеството на образованието, практически ориентирано 
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към потребностите на пазара на труда, чрез мотивирани, подготвени и 

подкрепяни учители. 

 

 

8. Ефективност при провеждане на секторната политика в 

сферата на образованието. 

 

8.1. Координация на държавната политика в сферата на 

образованието. 

На свое заседание, проведено на 11.02.2021 г., Постоянната комисия 

по заетост към Областния съвет за развитие на област Велико Търново 

прие и съгласува направеното от Регионално управление на образованието 

- Велико Търново предложение за Държавен план-прием за учебната 

2021/2022 година в държавните и общинските професионални гимназии и 

средните училища с професионални паралелки.  

През 2021 г. се проведоха 3 заседания на Областен координационен 

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

2018 г. На заседанията бяха приети отчети за изпълнението на ПМС № 100 

от 8 юни 2018 г. на територията на област Велико Търново и бе одобрена 

Матрица на целите, подцелите, дейностите, отговорниците и сроковете за 

изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст в област Велико Търново. През отчетната година 

Областен управител съдейства за определяне на представители на 

институции и заместници за участие в екипите за обхват. 

 

 

IX. Ефективно управление на средствата от ЕС за осигуряване на 

максимален положителен ефект. 

 

 

9. Оказване на подкрепа на заинтересовани лица за участие в 

европейски програми. 

 

9.1. Подкрепа на общини, териториални структури, бизнеса и 

НПО при изготвяне, кандидатстване и реализация на проекти. 

През 2021 г. Областен управител на област Велико Търново осигури 

подкрепа на Община Маджарово за разпространение на информационни 

материали, изготвени по проект № BG05SFOP001-2.009-0140 „Форум за 

приложна демокрация“, финансиран по Оперативна програма „Добро 

управление“. 

 През разглеждания период беше подкрепена инициативата на 

„Fraport Twin Star Airport Management“ АД. Компанията се интересува от 
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инвестиране в областта на туризма и транспортните услуги в Северна 

България и търси информация за бъдещи проекти, които има намерение да 

реализира в партньорство или изцяло със собствени средства. Областен 

управител съдейства за събиране и предоставяне на информация от 

общинските администрации за идеи или готови проекти, които имат нужда 

от финансиране, в сферите на туризма, туристическата инфраструктура и 

транспортните услуги /включително за решаване на съществуващи 

проблеми в областта на транспорта/. 

 През 2021 г. Областен управител на област Велико Търново оказа 

съдействие за предоставяне на информация за целите на последваща 

оценка на Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-

2020. 

 

 

X. Развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, 

културното наследство и културния туризъм. 

 

10. Провеждане на ефективна политика в областта на културата. 

 

10.1. Изготвяне на Областен културен календар за културни 

събития 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. 

10.2. Съдействие при организиране на културни прояви на 

територията на областта. 

През годината активно беше продължена традицията Областен 

управител на област Велико Търново да подпомага, съдейства и инициира 

провеждането на културни прояви. Последователна институционална 

подкрепа бе засвидетелствана на редица събития и културни продукти като 

честване на знакови годишнини, свързани с исторически личности и 

събития, представяне на научни и документални книги, сборници и 

монографии, изложби, конкурси и т.н. Личен пример областният 

управител даде и чрез участие в  благотворителната кампания „Деца 

рисуват за деца“ в помощ на училището „Димитър Екимов“ по изкуства и 

занаяти в село  Русаля. 

През годината беше продължена традицията Областен управител на 

област Велико Търново да подпомага провеждането на културни 

инициативи. Активно съдействие получиха редица културни прояви като 

Националната инициатива „Пазител на традицията”, Националния конкурс 

за рисунка и литературна творба на кулинарна тематика „Рецептите на 

баба“, Областния конкурс за детска рисунка „Фолклорните традиции в моя 

роден край“ и други. 
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През 2021 г. от страна на Областен управител на област Велико 

Търново беше осигурено съдействие на организираната от Министерство 

на културата процедура за попълване на Националната система „Живи 

човешки съкровища – България” за 2021 г., бяха предоставени снимки за 

нуждите на Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ при 

Българска академия на науките и беше предоставена информация за втори 

периодичен доклад от Република България за прилагането на Конвенцията 

на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. 

 

 

XI. Устойчива политика за здравословна околна среда. Опазване и 

оползотворяване на природните ресурси. 

 

 

11. Предприемане на действия за осигуряване на нормална 

проводимост на речните легла в извън урбанизираните територии, с 

цел защита на населението и осигуряване на безопасна околна среда. 

 

11.1. Извършване на проверки на проводимостта на речните 

легла извън урбанизираните територии. 

Дейностите по поддържане на проводимостта на речните легла извън 

урбанизираните територии, както и изземването на наносни отложения, се 

организират и координират от областния управител, съгласно  

разпоредбите на чл. 140, ал. 5 и ал. 6 от Закона за водите.  

 С цел ефективно реализиране правомощията на Областен управител, 

във връзка с посочените законови разпоредби бе сформирана 

междуведовствена комисия, която извърши оглед на място на критични 

участъци от речните легла и определи видовете дейности, необходими за 

възстановянае нормалната проводимост на същите. Бяха проведени 

работни срещи с представители на общини, Регионална дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална инспекция 

по опазване на околната среда и водите, Басейнова Дирекция-Дунавски 

район и други институции за приоретизиране на участъци с намалена 

проводимост. Областният управител утвърди „Програма за планово 

почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън 

урбанизираните територии в област Велико Търново за периода 2022-

2024 г.“. Програмата има за цел предотвратяване вредното въздействие на 

водите и осигуряване на нормална проводимост на речните легла на 

територията на област Велико Търново. Участъците, включени в 

Програмата са 19 на брой и тяхното местонахождение, е както следва:  

  

Община Брой участъци 

Велико Търново 4 

Горна Оряховица 2 
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Елена 2 

Лясковец 1 

Павликени 2 

Свищов 3 

Стражица 2 

Полски Тръмбеш 3 

 
 

XII.  Ефективно поддържане, модернизация и развитие на 

транспортната инфраструктура, подобряване на пътната безопасност 

и намаляване на пътнотранспортния травматизъм 
 

12. Осигуряване на непрекъснатост на транспортното 

обслужване и подобряване безопасността на движението по пътищата 

на територията на областта. 

 

12.1. Обсъждане на промени в маршрутните разписания и 

съгласуване на вътрешнообластната транспортна схема. 

Във връзка с постъпило предложение от община Елена за промяна в 

изпълнението на маршрутно разписание на автобусна линия от 

Републиканската транспортна схема по маршрута гр. Елена – гр. Златарица 

– гр. Лясковец – гр. Велико Търново – гр. София бе предприета писмена 

процедура за неприсъствено вземане на решение от Областната комисия за 

обсъждане на промени в Областната транспортна схема. Членовете на 

Комисията се обединиха около следното решение:  от маршрута Елена - 

София и обратно да отпадне спирката в гр. Велико Търново и маршрутното 

разписание да се раздели на две – делнично (за делничните дни) и 

празнично (за събота, неделя и официалните празници). По отношение на 

постъпило предложение от кмета на община Павликени за промяна в 

изпълнението на маршрутни разписания от Областната транспортна схема, 

от квотата на община Павликени бе предприета писмена процедура за 

неприсъствено вземане на решение от Областната комисия за обсъждане 

на промени в Областната транспортна схема, като е приета предложената 

промяна и са одобрени нови маршрутни разписания от Областната 

транспортна схема, от квотата на община Павликени.  

 

12.2. Произнасяне по искания за прилагане на спешна мярка по 

чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на ЕП и на Съвета на 

Европа от 23 октомври 2007 г.. 

През 2021 г. поради възникнал риск от прекъсване на услугата 

обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областната 

транспортна схема, от квотата на община Свищов, Областен управител на 

област Велико Търново  предприе спешна мярка по реда на чл. 5, параграф 

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

Европа от 23 октомври 2007 г., съгласно разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от 
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Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници 

с автобуси, и разреши на Общински съвет – Свищов да предостави право 

на кмета на Община Свищов да извърши пряко възлагане по отношение на 

автобусните линии със срок на изпълнение от изтичане срока на 

действащия договор до сключване на нов договор с изпълнител, след 

проведена процедура. 

Също така поради възникнал риск от прекъсване на услугата 

обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областната 

транспортна схема, от квотата на община Павликени, Областен управител 

на област Велико Търново предприе спешна мярка по реда на чл. 5, 

параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на 

Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г., съгласно разпоредбите на чл. 

16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси, и разреши на Общински съвет - 

Павликени, да предостави право на кмета на Община Павликени да 

извърши пряко възлагане по отношение на пакети от автобусни линии, 

утвърдени с Решение № 449/25.11.2021 г. на Общински съвет – Павликени, 

със срок на изпълнение от изтичане срока на действащите договори до 

сключване на нови договори с изпълнители, след проведена процедура.  

 

12.3. Изготвяне на Областна програма за Безопасност на 

движението на пътищата и План за действие за 2022 г.. 

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата – 

Велико Търново проведе неприсъствено заседание на 09.12.2021 г., на 

което бе приета Областна годишна план-програма за безопасност на 

движението по пътищата за 2022 г.  

Комисията проведе и заседание, на което бе приет Годишен доклад 

за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по 

пътищата за 2020 г. 

На заседание, проведено на 14.09.2021 г., членовете на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата – Велико Търново 

представиха информация относно извършени дейности във връзка с 

подобряване безопасността на движението по пътищата, в частност по 

отношение започването на новата учебна година 2021/2022 г. и споделиха 

идеи във връзка с организиране на инициативи през новата учебна година, 

насочени към безопасността на учениците на пътното платно. Представена 

бе и кампанията „Дни на безопасността на ROADPOL”. 

Във връзка с писмо от д-р Александър Златанов, заместник-министър 

на здравеопазването, по отношение на сигнал от жители на село 

Поликраище, община Горна Оряховица, на 11.10.2021 г. в Областна 

администрация – Велико Търново се проведе заседание на Работна група 

към ОКБДП, на което се предприеха мерки по отношение преминаващия 

трафик през село Поликраище, община Горна Оряховица, с цел 
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предотвратяване на ПТП, предотвратяване на генерираните наднормени 

нива на шум и вибрации и осигуряване на благоприятна жизнена среда.  

Във връзка с колективна жалба от граждани на село Самоводене, 

община Велико Търново, на 22.12.2021 г. в Областна администрация – 

Велико Търново се проведе заседание на Работна група към ОКБДП, на 

което се предприеха мерки по отношение на преминаващия трафик през 

село Самоводене, община Велико Търново, с цел предотвратяване на ПТП, 

предотвратяване на генерираните наднормени нива на шум и осигуряване 

на благоприятна жизнена среда.  

 

12.4. Поддържане на актуална информация за общинските 

пътища на територията на областта. 

Администрацията поддържа актуална база данни за състоянието на 

общинските пътища на територията на област Велико Търново, като 

същата е публикувана на официалната страница на Областна 

администрация Велико Търново и на Портала за отворени данни на 

Република България Open Data.  

 
 

XIII. Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за социална, 

професионална и личностна реализация на младите хора в страната. 
 

 

13. Подкрепа на професионалната и личностната реализация на 

младите хора на територията на Област Велико Търново. 

 

13.1. Съдействие за усъвършенстване на механизма за 

координация, наблюдение и отчитане на националната политика за 

младежта.   

 Във връзка със стартирането на новия програмен период през 2021 г. 

бе изготвена Национална стратегия за младежта 2021-2027 г. Предстои 

предоставянето на указания за изготвяне на областни и общински планове 

за младежта, чиято основна цел е насочена към създаване на благоприятна, 

насърчаваща и подкрепяща среда за успешна професионална реализация  и  

подобряване  качеството на живот на младите хора. 

 

XIV. Провеждане на ефективна политика за намаляване на 

различията и за подпомагане на уязвими групи. 
 

 

14. Осъществяване на подкрепа на лица в неравностойно 

положение от ромски произход и координиране на действията за 

осигуряване на равенство между половете. 
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14.1. Провеждане на активна политика за интеграция и 

подпомагане на уязвими групи. 

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. 

Областен управител на област Велико Търново проведе процедура на 

областно ниво за подбор на постъпили кандидатури за членове на Съвета 

на децата в област Велико Търново.  

През 2021 г. беше подпомогнато популяризирането на Национална 

телефонна линия за деца 116 111. 

В рамките на отчетния период беше предоставена информация за 

целите на национално представително изследване, свързано с домашното 

насилие и насилието, основано на пола, организирано от Фондация 

„П.У.Л.С.“ 

Областен управител на област Велико Търново организира 

разработването и съгласуването на Проект на предварително картиране на 

социалните услуги в област Велико Търново за нуждите на планирането на 

ресурсите и мерките по ПРР, ПРЧР, СПРЗСР и ПВУ за периода 2022-

2027г. Целта бе изготвянето на индикативна карта на социалните услуги на 

територията на областта и да се прецени какво и кои обеми социални 

услуги да се заложат в оперативните програми на Плана за възстановяване 

и устойчивост.  

В Област Велико Търново е сформиран Областен съвет за 

сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. Дейността му е 

насочена към осъществяване на консултации, сътрудничество и 

координация между държавните и местните институции, 

неправителствените организации с цел формиране и реализиране на 

националната политика по отношение на етническите и интеграционните 

въпроси. През 2021 г. Съветът прие Областна стратегия за равенство, 

приобщаване и участие на ромите в област Велико Търново 2021-2030 г., 

която е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на 

политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. 

Стратегията отчита научените уроци и надгражда постигнатото в периода 

на изпълнение на предходния програмен период (2012 – 2020). 

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 2021 г. в Областна 
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администрация - Велико Търново работиха 3 лица с трайни увреждания, 

наети по реда на програмата. 

 

XV. Противодействие на тероризма, организираната престъпност и 

корупцията и създаване на нов ред за преследване на корупцията и 

противодействие на престъпността. 
 

 

15. Подобряване на координацията и взаимодействието между 

компетентните институции, работещи по противодействие на 

корупцията. 

 

15.1. Изпълнение на нормативни задължения по ЗПКОНПИ   

В администрацията е създадена организация гражданите да подават 

сигнали за корупция, лошо управление или злоупотреба с власт, като през 

2021 г. сигнали в тази насока не са постъпвали. 

През 2021 г. в изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона 

за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество /ЗПКОНПИ/, пред органа по назначаване, а именно Областен 

управител, са подадени общо 33 броя декларации по чл. 35, ал. 1 от 

ЗПКОНПИ, както следва: 

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

- 5 броя декларации;  

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

ЗПКОНПИ - 28 броя декларации; 

Задължените лица по ЗПКОНПИ в Областна администрация - 

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

чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ за 2020 г. в срок до 15 май 2021 г. са 23 на 

брой.  

 В установеният срок, съгласно регистъра на подадените декларации 

по ЗПКОНПИ, пред органа по назначаване Областен управител са 

подадени 23 броя декларации за имущество 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 2021 г. не са 

констатирани нарушения.  

 

Февруари 2022 г. 


