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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Изминалата 2022 г. беше динамична за развитието на област Велико 

Търново. 

През 2022 г. ръководният екип на Областна администрация се водеше от 

стремежа да надгради вече утвърдените приоритети за развитието на 

областта като акцентите в дейността ни бяха подобряване качеството на 

живот за гражданите на областта чрез преодоляване здравните и 

икономически последствия от пандемията от COVID 19 и устойчиво 

развитие на икономиката, въпреки постпандемичната обстановка, войната 

в Украйна и промените в политическия живот на страната. 

Областна администрация Велико Търново продължи да работи за 

постигането на стратегическите цели: намаляване на административната 

тежест пред бизнеса и гражданите и развитие на електронното управление; 

подобряване на публичната среда чрез политика на прозрачност и диалог с 

представители на гражданските организации; стабилна финансова система 

като предпоставка за устойчиво развитие и поддържане на атрактивна 

инвестиционна среда; увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока 

производителност на труда; ликвидиране на неграмотността и 

задължително образование, повишаване качеството на образованието, 

практически ориентирано към потребностите на пазара на труда, чрез 

мотивирани, подготвени и подкрепяни учители; развитие на изкуствата, 

културните и творчески индустрии, културното наследство и културния 

туризъм; осигуряваща на подкрепяща и насърчаваща среда за социална, 

професионална и личностна реализация на младите хора в страната; 

провеждане на ефективна политика за намаляване на различията и 

подпомагане на уязвимите групи; ефективно поддържане, модернизация и 

развитие на транспортната инфраструктура, подобряване на пътната 

безопасност, и намаляване на пътнотранспортният травматизъм; ефективна 

защита на населението от бедствия и аварии, балансирано регионално 

развитие; спазване на законността на територията на областта; устойчиво 

развитие в областта и противодействие на тероризма, организираната 

престъпност и корупцията и създаване на нов ред за преследване на 

корупцията и противодействие на престъпността. 

През 2022 г. управленският екип на Областна администрация продължи 

комплексния анализ и оценка на състоянието на област Велико Търново. За 

да се запази постигнатото до сега и да се подготвим за реализацията на 
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новия програмен период, продължихме да надграждаме административния 

капацитет.  

През изминалата година нашият екип продължи работа до създаване на 

оптимална инвестиционна среда и атрактивен бизнес климат за развитие на 

основните отрасли в региона – земеделие, туризъм и лека промишленост, 

за увеличаване на научния и технологичен капацитет и др.  

Във всички тези процеси и нови предизвикателства като войната в 

Украйна 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 от 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 и поддържахме добрата координация 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 по-голямо 

доверие от обществото. 

В ежедневната си работа се водим и прилагаме основните принципи на 

добро управление – прозрачност, откритост, диалогичност, системност, 

демократичност, а дейността ни е подчинена на обществения интерес. В 

този смисъл ще продължим диалога и партньорството със структурите на 

гражданското общество, неправителствения сектор, медиите, браншовите 

и синдикалните организации. 

Областна администрация Велико Търново е обърната с лице към хората, 

добрите идеи, полезните практики, иновативните предложения и проекти, 

които гарантират реализацията на стратегическите цели на институцията с 

цел подобряване качеството на живот на гражданите.  

 

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ  /П/        

Областен управител  

на област Велико Търново 
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Стратегическите цели за 2022 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 

и диалог с представители на граждански организации. Открито и 

отговорно управление.  

ІІІ. Стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво 

икономическо развитие и поддържане на атрактивна 

инвестиционна среда. 

 IV. Подобряване на градската среда чрез разработване на устойчив 

дългосрочен модел за финансиране на НПЕЕМЖС. 

V. Увеличаване на доходите чрез заетост и повисока 

производителност на труда. 

 VI. Ликвидиране на неграмотността и задължително образование, 

повишаване качеството на образованието, практически 

ориентирано към потребностите на пазара на труда, чрез 

мотивирани, подготвени и подкрепяни учители. 

VII. Развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, 

културното наследство и културния туризъм.  

VIII. Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за 

социална, професионална и личностна реализация на младите хора 

в страната.  

IX. Провеждане на ефективна политика за намаляване на 

различията и за подпомагане на уязвими групи. 

X. Ефективно поддържане, модернизация и развитие на 

транспортната инфраструктура, подобряване на пътната 

безопасност и намаляване на пътнотранспортния травматизъм. 

 XI. Ефективна защита на населението от бедствия и аварии. 

XII. Балансирано регионално развитие.  

XIII. Спазване на законността на територията на областта.  

XIV. Устойчиво развитие в област Велико Търново. 

 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 2022 г. продължи работата на администрацията със Средата за 

обмен на електронни съобщения (СЕОС), като документооборотът на 

електронните документи в администрацията в тази система 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 СЕОС на Изпълнителна агенция Инфраструктура 

на електронното управление (ИА ИЕУ).  

През отчетния период броят на обработените електронни документи 

посредством СЕОС е 2685, като от тях 1968 броя са входящи, а 714 броя са 

изходящи документи. 

1.2. Предоставяне на електронни услуги чрез Единен модел за 

заявяване, заплащане и предоставяне на ЕУ  

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. Администрацията е осигурила и други начини на 

електронно заявяване на услугите и получаване на актовете/резултатите от 

тяхното предоставяне, а именно: по електроненпът чрез обикновена 

електронна поща /за граждани и бизнес и чрез препоръчана електронна 

поща /за административни структури посредством Средата за електронен 

обмен на съобщения. Използването на системата гарантира високото 

качество на административно обслужване при подаване на сигнали, 

предложения, заявления за извършване на административни услуги и др. 

Проследяемостта  на документите, подадени и изпратени през Системата 

за електронен обмен на документи, е гарантирана. 

През отчетния период чрез Системата за сигурно електронно връчване 

(ССЕВе извършен обмен на 119 документа, като от тях 75 броя са 

входящи, а 44 броя изходящи. Чрез тази система предимно се обработваха 

постъпващи заявления за извършване на административни услуги, а също 

така заявления за достъп до обществена информация и други. 

Областна администрация Велико Търново е активен участник и 

партньор в Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на 

електронни административни услуги.  

  

През 2022 г. отговорностите и организацията по обработване на 

документите и съобщенията, получавани и изпращани по електронна поща, 

https://edelivery.egov.bg/
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категориите информация, които могат да се изпращат посредством е-поща 

бяха определени със Заповед на областния управител, както и бяха 

актуакизирани вътрешните правила за работа със служебна електронна 

поща. Начинът на работа с имейлите, създадени чрез платформа WEB 

електронна поща, поддържана от агенция към Министерство на 

електронното управление бе представен в Инструкция за ползване на 

служебни електронни пощенски кутии, приложение към Вътрешни 

правила за правата и задълженията на служителите при работа с 

информационни и комуникационни системи, утвърдени със Заповед. 

През второто полугодие на отчетния период, възоснова на  Наредба 

за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност със 

Заповед на областния управител се утвърдиха Вътрешни правила за 

правата и задълженията на служителите по мрежова и информационна 

сигурност в Областна администрация Велико Търново и Вътрешни 

правила за администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и 

софтуер. Със същата заповед бе отменена Инструкция за правилна и 

сигурна работа на средствата за обработване на информация и 

комуникациите в Областна администрация Велико Търново 

Ръководството на администрацията прие, че е осигурено 

необходимото ниво на защита на всички активи, в т.ч. и тези, които касаят 

интересите на клиентите и другите заинтересовани лица, осигурявайки 

процес на непрекъснатост на работата и кризисен мениджмънт, което от 

своя страна създава необходимите предпоставки за удовлетворяване и 

защита на интересите на клиентите и всички заинтересовани лица. 

Предприеха се действия за поддържане високо ниво сигурността на 

информация, в т.ч. резервиране на информация, сключване на договори за 

поддръжка и работа на системите, антивирусен софтуер, защита и 

филтриране на интернет трафика и други. За нуждите на администрацията 

бяха закупени 2 броя нови сървъри и 1 брой дисков масив, с което се 

гарантира резервирането на данни и иформационни системи, както и  

сигурната работа на системата за документооборот АИС МИКСИ, която 

беше актуализирана до последната си версия. 

 

1.3. Предоставяне на най-често търсените от областна 

администрация услуги чрез използване на модела „комплексно 

административно обслужване“ съвместно с общините на територията 

на областта. 
През 2022 г. бяха проведени две работни срещи с представители на 

десетте общини от Област Велико Търново, на които бяха коментирани 

мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване при 

предоставянето на административни услуги от Областна администрация, 

както и начините за взаимодействие между общините и администрацията. 

В резултат от срещите общините Сухиндол и Златарица бяха определени 

за пилотни по отношение на прилагане на нов, облекчен модел за 

административно обслужване на гражданите, а именно чрез размяна на 
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документи на експертно ниво между служители на двете административни 

структури, чрез използване на служебни електронни пощи, с което се цели 

оперативна бързина при предоставяне на услугите. 

За отчетния период няма заявени и предоставени услуги по модела 

КАО.  

Същевременно администрацията не изисква предоставяне от страна 

на потребителите на административните услуги налична при нея 

информация, както и продължи да събира служебно такава, в случаите на 

необходимост.   

 
1.4. Продължаване на процеса по дигитализация на документи от  архив 
„Държавна собственост“ 

Във връзка с изграждането на система за управление на 

дигитализираните документи за имотите държавна собственост на 

територията на област Велико Търново  и процеса по сканиране и 

дигитализиране на хартиените оригинали на документи от архив 

„Държавна собственост“, продължава цифровата трансформация на 

администрацията, като за 2022 г. са сканирани около 12 324 документа, 

равняващи се на  2 160 преписки. В софтуер Digital Archiving от началото 

на процеса до края на 2022 г. са въведени около 27 246 документа, 

равняващи се на 4 398 преписки. Броят на обработените документи 

постепенно ще се увеличава и през 2023 г. 

 

 

ІІ. Подобряване на публичната среда чрез политика на прозрачност и 

диалог с представители на граждански организации Открито и 

отговорно управление. 

 

2. Повишаване удовлетвореността на потребителите на 

административни услуги  

 

2.1. Поддържане на Интегрирана система за управление в 

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

И през 2022 г. администрацията продължава 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“.  

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 извършват ежемесечни технически прегледи на основните 
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сървъри и работни станции, на комуникационната система; на 

техническите системи за защита, безопасност и охрана: система за 

автоматично оповестяване, система за контрол на достъпа, система за 

видеонаблюдение, сигнално-известителни системи, система за резервно 

електрозахранване, пожаро-известителна система. 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. 

В част „качество“ 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 на област Велико 

Търново, а в част „сигурност на информацията“ - изискванията на стандарт 

ISO 27001 се изпълняват и служителите, ангажирани с управлението на 

сигурността на информацията са мотивирани и запознати с 

регламентираните изисквания, като степента на ефикасност на процесите е 

сравнително висока“.  

 През 2022 г. бяха проведени три вътрешни одита на интегрираната 

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

„сигурност на информацията“, както и един преглед от ръководството на 

администрацията. 

 В края на годината беше извършен общ одит от сертифициращата ни 

организация SGS България ЕООД в част „управление по качеството“ и 

„сигурност на информацията“.  

 По време на надзорния одит, в част „управление по качеството“ не 

бяха констатирани несъответствия, няма направени препоръки. 

Констатацията от извършения надзорен одит е, че интегрината система за 

управление в част „управление по качеството“  функционира ефикасно. 

 За постигане на непрекъснато подобрение и висок обществен 

резултат от административната дейност на ОА-Велико Търново в 

съответствие с принципите за цялостно управление на качеството в 

публичния сектор и най-добрите европейски практики, в изпълнение на 

споразумение за сътрудничество с ИПА е издадена Заповед на Областен 

управител на област Велико Търново, с която е възложено в 

администрацията да бъде приложен цялостно и при пълен обхват на 

организацията инструмента за организационно съвършенство - CAF. 

Сформирана беше група за самооценка. След направената самооценка на 
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дейността на ОА-Велико Търново от всички членове на групата се отчита 

изпълнението на определените цели на дейностите, които са свързани с 

упражняване правомощията на Областния управител. Осъществявайки 

своята дейност, чрез реализиране на ефективни политики за изпълнение на 

определените цели, е изградена една модерна администрация, която 

предоставя по-добро и качествено обслужване на гражданите и бизнеса. 

ОА- Велико Търново се ръководи от основните приоритети на 

правителството за гарантиране върховенството на закона и утвърждаване 

на администрация, работеща ефективно и прозрачно за подобряване на 

показателите в различни направления като изграждане на необходимата 

техническа инфраструктура, опазване на околната среда, пазара на труда и 

ограничаване на безработицата чрез активно участие в националните 

програми, увеличаване доходите на населението и създавaне на по-добри 

условия на живот, разрешаване на демографските проблеми, подпомагане 

на образованието, здравеопазването, културата, туризма и други. 

Благодарение на самооценката е изготвен Доклад, който прави 

диагностика на организацията Докладът включва 134 силни страни и 59 

областите за подобрение, които са дефинирани от одобрените документи 

за портфолио. Дефинирани са 58 мерки за подобрение, които дават насоки 

за подобрение на дейността на администрацията.  

След задълбочен анализ, направени в различните части на доклада, групата 

предложи теми, които ще подобрят дейността на организацията и 

удовлетвореността на служителите. Благодарение на това, че Докладът е 

съставен с ясни области за подобрение и действия, и след тяхното 

приоритизиране – беше изготвен план за действие, като беше интегриран в 

стратегическо планиране. Разписани бяха мерките, дейностите, 

резултатите, периодите, целевите стойности и отговорните за тяхното 

изпълнение. През 2022 г. се проведе външна оценка по CAF (външна 

обратна връзка – PEF), от определения от CAF-ресурсния център за 

администрацията външен оценител. Въз основа на изготвения доклад на 

външния оценител, на Областна администрация – Велико Търново е 

присъден етикет „Ефективен CAF потребител“.  

На 26.11.2022 г. Областна администрация Велико Търново получи 

отличието „Ефективен CAF потребител“ за успешно преминаване през 

процедурата за външна оценка въз основа на Националните правила за 

външна обратна връзка след успешно внедряване на модела за управление 

на качеството „Обща рамка за оценка“. По време на конференция, 

организирана от Института за публична администрация, на Областна 

администрация Велико Търново беше връчен сертификат с валидност две 

години. 

Предстои администрацията да бъде регистрирана в Европейския CAF 

ресурсен център като ефективен CAF потребител /ECU/. 

 

 2.2. Поддържане на актуална информация за предоставяните от 

администрацията услуги, оповестена на интернет страницата на 
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областна администрация и в Регистъра на услугите 

 

 Информацията в Интегрираната информационна система на 

държавната администрация (ИИСДА) за предоставяните услуги от 

Областна администрация Велико Търново е обновена и актуална. 

 Състоянието на административното обслужване в Областна 

администрация Велико Търново е отчетено в раздел V „Административно 

обслужване и регулиране“ на модул „Годишен отчет“ в ИИСДА. 

  На интернет страницата на администрацията е публикувана 

информация относно функциите и организацията на работа във връзка с 

предоставянето на административни услуги съгласно Приложение № 3 към 

чл. 16, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване, която се 

обявява по реда на чл. 28, ал. 2 от АПК и в Административния регистър по 

чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, а именно: информация за 

извършваните услуги, нормативните основания, необходимите документи 

и образци на същите, сроковете за изпълнение и съответните такси, 

начините на заплащане, възможностите за получаване, вътрешно-

нормативни документи, касаещи административното обслужване, както и 

дейността на администрацията. 

 

Във връзка с дейностите по извършване на административни услуги, 

които представляват законен интерес за физически или юридически лица, 

за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 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 135 бр. преписки за предоставяне на заверени копия на 

документи от архив „Държавна собственост“. 

През отчетния период постъпиха и бяха разгледани 890 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 17 бр. удостоверения за наличие или липса 

на претенции за възстановяване на собствеността. 

Заявени и извършени са 14 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 

периода са заявени 25 бр. електронни административни услуги, 

предоставяни от Областна администрация гр. Велико Търново. 
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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 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. в Областна администрация – 

Велико Търново са подадени 391 заявления и са издадени 634 

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. 

Във връзка с постъпили заявления и след извършена проверка, през 

отчетния период са издадени 4 броя удостоверения УП-3 за осигурителен 

стаж и 5 броя удостоверения УП-2 за осигурителен доход. 

  

2.3. Получаване на обратна връзка от потребителите за тяхната 

удовлетвореност от качеството на административното обслужване 

През 2022 г. действащата в Областна администрация  Комисия за 

разглеждане и анализиране на анкети, мнения, предложения, коментари, 

бележки от граждани за удовлетвореността от административното 

обслужване и подобряване на предоставяните административни услуги, 

медийни публикации в национални и регионални медии и други проведе 

две заседанияя.  

През месец януари бяха разгледани новите варианти за 

актуализиране на анкетата за удовлетвореността на потребителите от 

административното обслужване в Областна администрация Велико 

Търново. При анализа на постъпилите анкети беше установено, че  

93% от анкетираните сочат, че качеството на административното 

обслужване е отлично, а 7%, че е много добро. Потребителите на 

административни услуги са посочили, че са спазени законовите срокове за 

извършване на административната услуга и че служителите ги обслужват 

любезно и компетентно. 

През м. юни 2022 г. комисията е провела още едно заседание, 

катопри прегледа на постъпилите 8 анкетни карти на хартиен носител е 

установено, че 63% от анкетираните са посочили, че за първи път 

използват услуга на Областна администрация, по 12.5 % са посочили, че 

използват услуги съответно един път на няколко години, няколко пъти 

годишно или  много често, като няма потребители, които да са използвали 

услугите всеки месец, както и такива, които никога не са ги използвали. 

Всички анкетирани са посочили, че информацията за предоставяните от 

администрацията услуги се намира лесно, че същата е ясна и лесно 

разбираема, както и че качеството на обслужване от служителите в 
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центъра за административно обслужване е отлично и обслужването е 

извършено в рамките на до 10 минути. Всички анкетирани са отбелязали, 

че се спазват законовите срокове за извършване на услугите, както и че не 

са били свидетели на корупционна проява на служителите от Областна 

администрация. 

 През 2022г. чрез съвместна рубрика във вестник Борба „С лице към 

хората“ на гражданите и обществеността беше предоставена информация и 

за предоставяните услуги от Областна администрация. 

През първото тримесечие на 2022 г. беше изготвен и публикуван 

Годишният доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 

2021 г. на Областна администрация Велико Търново. Утвърдения доклад е 

публикуван на интернет страницата, в секция „Администрация“, „Център 

за административно обслужване“ и в секция „Административни услуги и 

дейности“, „Административно обслужване“. 

 

 2.4. Прозрачност в дейността на администрацията и улесняване 

на достъпа до обществена информация 

С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за 

максимално улесняване на достъпа до обществена информация, Областна 

администрация Велико Търниви текущо публикува актуална информация 

на официалната си електронна страница /https://vt.government.bg/, 

съдържаща: 

 участие на политическия кабинет в различни информационни и 

културни мероприятия, инициативи, форуми и пр. 

 Работата на комисиите и съветите към Областна администрация 

Велико Търново ;  

 Данни за Областна администрация Велико Търново и информация за 

функционалната характеристика за административните и звена;  

 Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на 

областния управител и текстовете на издадените нормативни и общи 

административни актове; 

 Списък със заповеди, издадени от Областен управител на област 

Велико Търново в изпълнение на неговите правомощия; 

 Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и 

работното време на звеното, което отговаря за приемането на 

заявленията за предоставяне на достъп до информация; 

 Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с 

предоставянето на административни услуги на гражданите; 

 Стратегии, планове, програми и отчети за дейността на Областна 

администрация Велико Търново; 

 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за 

публикуване в профила на купувача съгласно Закона за 

обществените поръчки;  
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 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена 

информация, реда и условията за повторно използване на 

информация, таксите по чл.41ж от Закон за достъп до обществена 

информация и форматите, в които се поддържа информацията; 

 Обявления за конкурси за държавни служители; 

 Подлежащата на публикуване информация по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество и Закона за държавния служител; 

 Информацията по чл.14, ал.2, т.1-3 от Закон за достъп до обществена 

информация; 

 Друга информация, определена със закон. 

В Областна администрация Велико Търново е създаден регламент за 

оповестяване на информция на интернет страницата.  

 

 През 2022 г. продължи поддържане на регистрите в актуално 

състояние, публикувани в Портала за отворени данни, а именно: 

  – за регистрите по ЗУТ – след влизане в сила на съответната 

заmовед или разрешение; 

 – за регистъра на язовирите – в края на месец юли за проверените 

през май, юни и юли язовири и в началото на месец януари на следващата 

година за проверените през есента язовири 

 – за регистъра на военните паметници в област Велико Търново 

данните са актуализирани през месец юли 2022 г. 

През месец март 2022 г. от Областен управител бе утвърден 

Годишния план за задължително и специализирано обучение на 

служителите от Областна администрация – Велико Търново. Той бе 

изготвен въз основа на подадените лични планове за обучение от всеки 

служител по Каталога на Института по публична администрация /ИПА/ за 

2022 г. и на част от включените в него курсове за обучение, без такси за 

участие, които ще се проведат по проект „Дигитална трансформация в 

обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от ОП 

„Добро управление“.  

В годишният план за 2022 г., 21 броя служители от Областна 

администрация, са заявили да се обучат в 13 броя задължителни и 

специализирани обучения на ИПА, като в края на отчетния период общо 9 

служители са преминали 13 обучения.  Двама от служителитеса се явили 

на задължително обучение за държавни служители, назначени за пръв път 

на експертна длъжност - „Въведение в държавната служба“. Останалите 

служители са завършили обученията, проведени в електронна форма на 

тематика, свързана с новите технологии в обучението, кибер хигиена в 

интернет пространството, достъпност на администрацията на хора с 

увреждания, социални мрежи в публичния сектор, набори от данни с 

висока стойност, CAF, както и обучения в сферата на правото. 
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През м. март 2022 г. 18 студенти и курсанти по специалност 

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

в Областна администрация - Велико Търново практическо занятие по 

управление на кризи. Те бяха запознати с дейността и работата в 

направление „Отбранително-мобилизационна подготовка“, Областния 

съвет по сигурност и Щаба за управление на кризи при бедствия и аварии. 

Курсантите и студентите получиха и практически уроци как се 

приемат сигнали за оповестяване на бедствия и аварии, към кои 

институции се предават, както и начините за оповестяване на общинските 

съвети по сигурност. Друг акцент бе координацията с местните и 

централни структури при евентуално възникване на кризисно събитие. 

          През месец април  2022 г. второкурсници от специалността „Право“ 

и професионална квалификация юрист при ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ проведоха учебна практика в Областна администрация Велико 

Търново. Беше им разяснено какви са правомощията на Областния 

управител като орган на изпълнителната власт, структурата и дейността на 

Областна администрация, издаваните от Областния управител 

административни актове, както и начините на комуникация и 

взаимодействие между институциите. 

          През месец май  2022 г. Областна администрация Велико Търново бе 

домакин на лекция на конституционния съдия проф. д. ю. н. Атанас Семов, 

свързана с приложното поле на Правото на ЕС и тълкуване на вътрешните 

правни норми на съюза. 

 

 

 2.5. 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 2022 г. бе осъществено процесуално представителство по 6 

граждански, 1 търговско и 7 административни дела, образувани срещу 

Държавата и/или Областен управител.  

Предмет на гражданските дела, които приключиха с влезли в сила 

съдбни актове, бяха: иск за делба, в който Държавата взе участие като 

съделител, в качеството си на правоприемник в хипотезата на чл.11 от 

Закона за наследството на починалия съсобственик; искане за издаване на 

Заповед за изпълнение на парично задължение от бивш служител на 

администрацията за изплащане на дължимо обезщетение поради 

прекратяване на служебно правоотношение и искане на Областен 

управител за издаване на Заповед за изпълнение на парично задължение 

срещу наемател, за неиздължени от същия суми.  

Предмет на гражданските дела, които към момента не са 

приключили с влезли в сила съдбни актове, бяха: иск за делба, заведен 

срещу Държавата от страна на лица, възстановили правото си на 

собственост по реда на Закон за възстановяване собствеността върху 
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одържавени недвижими имоти; иск за придобиване на право на 

собственост върху имот частна държавна собственост, на основание  

изтекла по отношение на лицето придобивна давност и иск на Областен 

управител срещу наемател, незаплатил в срок своите задължения по 

сключен договор. 

Предмет на висящото пред Върховен касационен съд търговско дело 

е иск срещу Областен управител от страна на изпълнител на обществена 

поръчка. Претендира се заплащане на суми по сключен договор, за 

извършени дейности, които не са приети от страна на възложителя. Делото 

е спечелено от Областен управител на първа и втора инстанция, като 

предстои разглеждане пред ВКС, във връзка с подадена от ответната 

страна касационна жалба. 

Предмет на 5 административни дела бяха оспорване от страна на 

областен управител на решения на общински съвети /Павликени, Лясковец 

и Елена/. От тези административни дела 4 приключиха със съдебни актове 

в полза на Областен управител, а едно е висящо. 

По 1 административно дело, което е висящо, Областен управител е 

представител на МРРБ. Държавата е заинтересовано лице по делото, а 

предмет на спора е извършено вписване по ЗКИР по отношение на обект, 

намиращ се върху имот държавна собственост. 

С влязло в сила решение приключи и дело по жалба на Областен 

управител срещу административен акт на РИОСВ – Велико Търново, като 

искането ни за обявяване нищожност на акта беше оставено от съда без 

уважение. 

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

интернет страницата на областен управител бе публикуван и доклад, с 

информация за осъщественото през 2022 г. процесуално представителство. 
 

 

 

III. Стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво 

икономическо развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна 

среда  

 

3. Провеждане на последователна и прозрачна политика за 

повишаване ефективността на публичните разходи, осигуряване на 

добро финансово управление и контрол на публичните средства и 

активи  

3.1. Повишаване ефективността на управление на публичните 

разходи и  осигуряване на добро финансово управление и надеждни 

системи за контрол на публичните средства  

Областна администрация, като втростепенен разпоредител с 

бюджет, разработва бюджетните си прогнози по области на 

политики/функционални области и по бюджетни програми на базата на 

одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет за 
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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 2022 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.  

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 2022 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 реализирана. 

          В Областна админстрация Велико Търново през 2022 г. с решения на 

първостепенния разпоредител с бюджет Министерски съвет от месец 

август 2022 г. се въведе интегрираната –финансово информацианна 

система ИФИС SAP . 

         Системата е софтуер който замени работата по счетоводното 

отчитане извършвано до този момент в АжурR на Бонев Софт Одитинг на 

финансово икономическите процеси в бюджетната организация . 

        Извършено бе необходимото обучение за работа в системата на 

отчитане в SAP 

        Създаде се и организация на работата за прехвърляне на счетоводната 

и финансова информация от Ажур в SAP. 

        В резултат на указанията на Министерски съвет за паралелно 

счетоводно отчитане до месец октомври с цел запознаване,усвояване и 

контрол на работата в нововъведената система, Областна админстрация 

Велико Търново успя да премине изцяло в SAP от месец декември 2022 г. 

Новата система позволява да се извършва консолидирано централизирано 

отчитане на резултатите от месечното,тримесечното и годишно отчитане. 

Изисква точно и своевременно извършване на счетоводните записи. 

        Беше извършена пълна проверка на счетоводните операции съгласно 

счетоводната политика утвърдена от Министерски съвет,бяха изправени 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2022 г. 

 

 17 

много грешки и беше разгледана подробно информацията свързана с 

балансовите и задбалансови активи. 

През 2022 г.в Областна администрация Велико Търново беше 

извършена инвентаризация на всички дълготрайни и краткотрайни 

материални активи, на нематериалните дълготрайни активи, на 

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

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

касовата наличност в Областна администрация Велико Търново. 

Комисията по инвентаризация извърши и преглед на срока на годност на 

всички дълготрайни активи, на верността на датата на въвеждане на 

дълготраните активи в експлоатация, преоценка на нефинансовите активи, 

дълготраните материални и нематериални активи, съобразно план-графика 

за провеждане на годишни амортизации на Министерски съвет. За своята 

работа Комисията състави доклад, който беше утвърден от Областен 

управител на Област Велико Търново.  

В Областна администрация Велико Търново е въведена и действа 

Система за финансово управление и контрол, която е разработена 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 2022 г. при необходимост 

бяха извършвани изменения в утвърдените Вътрешните правила, които 

изграждат Системата, с цел  осигуряване съответствието на вътрешната 

нормативна база със законодателството, оптимизиране и усъвършенстване 

на системата. 

През 2022г. беше утвърдена нова актуализирана Стратегия за 

управление на риска на Областна администрация Велико Търново, като в 

установения срок бе извършена оценка на риска по отношение на 

заложените годишни цели на администрацията на ниво дирекции. 

Идентифицираните високи рискове бяха отразени в Риск регистър, който 

след извършен през месец юли мониторинг на системата беше 

актуализиран. Рисковете бяха периодично наблюдавани и по отношение на 

тях бяха предприети адекватни контролни дейности, които способстваха за 

изпълнението на годишните цели на администрацията. 

 Съобразно чл. 8, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол 

в публичния сектор е попълнен въпросник за самооценка на системите за 

финансово управление и контрол за 2021 година и е изготвен доклад за 

състоянието му. В указания срок до 31.03.2022 година същите са изпратени 

до Министерски съвет. 

 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 

размера на поетите задължения и действително извършени разходи, както 

и  осигурява увереност в ръководството за законосъобразното и 

целесъобразно изразходване на публичните средства. 
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ІV. 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. Повишаване на 

енергийната ефективност на сгради държавна собственост. 

Поради приключване на тристранните договори за целево 

финансиране по НПЕЕМЖС и липсата на финансиране и дейност на 

национално ниво, дирекция „Жилищна политика“ на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството не е изисквала справки и 

други данни, както и не възниквала нужда от оказване на подкрепа при 

изпълнението на мерките.  

За отчетния период не е извършена заложената дейност, свързана с 

енергийно обследване на сграда с адрес: град Велико Търново, площад 

„Център“ № 2, в която освен Областен управител на област Велико 

Търново право на управление имат още 13 административни структури. 

Във връзка с откриване на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно 

обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, 

култура и спорт“ и възможността да се кандидатства по нея беше 

проведена среща с всички съсобственици в сградата и беше отправено 

искане до Министерски съвет за финансиране изготвянето на 

необходимите документи за кандидатстване по програмата (обследване за 

енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики, 

обследване за установяване на техническите характеристики и технически 

паспорт на сградата, проектни предложения и КСС). 

V. Увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока производител-

ност на труда 

 

5. Ефективност при провеждане на секторната политика, 

свързана с осигуряване на заетост на областно ниво. 

  

5.1. Предоставяне на информация за потребностите на 

работодателите от работна сила в областта  

През 2022 г. на територията на област Велико Търново беше 

организарано и извършено проучване на потребностите на работодателите 

от работна сила. Резултатите от проучването, заедно с извършения анализ, 
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бяха обсъдени и приети на заседание на Постоянната комисия по заетост 

към Областен съвет за развитие на област Велико Търново и бяха 

изпратени на Агенцията по заетостта. 

Агенция по заетостта не организира второ за 2022 г. проучване на 

потребностите на работодателите от работна сила. 

 

 

5.2. Осигуряване на заетост за безработни лица с трайни 

увреждания в ОА. 

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 2022 г. в Областна администрация - Велико Търново работиха 2 лица 

с трайни увреждания, наети по реда на програмата. 

Чрез разработената Регионална програма за заетост на област Велико 

Търново 2022 г. на територията на 111 населени места от област Велико 

Търново бяха разкрити 247 работни места за шестмесечна заетост, от които 

7 бяха назначени на работа в Областна администрация Велико Търново. 

 
 

VI. Ликвидиране на неграмотността и задължително образование, 

повишаване качеството на образованието, практически ориентирано 

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

подкрепяни учители. 

 

6. Ефективност при провеждане на секторната политика в 

сферата на образованието. 

6.1. Координация на държавната политика в сферата на 

образованието  

На свое заседание, проведено на 09.02.2022 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 

2022/2023 година в държавните и общинските професионални гимназии и 

средните училища с професионални паралелки. На заседанието членовете 

на комисията разгледаха нормативното основание за план-приема, 

прогнозните целеви стойности на държавния прием, както и правилата за 

планирането и реализирането му за 2022-2023 година, изпълнението на 

план-приема за предходната учебна година,  информация за обучението в 

специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от 

специалисти на пазара на труда и специалностите от професии за обучение 

чрез работа (дуална система на обучение). 

През отчетния период Областен управител на област Велико 

Търново се включи в работна среща с директори на училища, във връзка с 
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отчитане готовността за стартиране на учебната година, участва в 

церемонията на Регионалното управление на образованието по 

традиционното награждаване на учител и директор на годината, както и на 

заслужили преподаватели и ръководители от областта за заслугите и 

приноса им в тяхната професия. 

Областен управител участва в XIV Научна конференция „Водим 

бъдещето за ръка“. Събитието се проведе във Велико Търново и в него се 

включиха 150 преподаватели, като бяха изнесени 60 научни доклади за 

споделяне на добри практики. 

Областен управител се включи в Националната инициатива 

„Походът на книгите“ за насърчаване на четенето. Беше осъществено 

гостуване в първа частна ДГ „Малки стъпчици“ в село Присово, община 

Велико Търново. Той участва в Кръгла маса за споделяне на добри 

образователни практики, която се проведе в град Лясковец. Подкрепа 

получи и Изложението – конкурс „Младежко техническо творчество“, 

което се провежда традиционно в Горна Оряховица. 

В рамките на отчетния период в Областна администрация Велико 

Търново беше проведен стаж на курсанти и студенти от Национален 

военен университет и учебна практика на второкурсници от спецалност 

„Право“ на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.  

В Областна администрация беше осъществено и посещение от 

ученици на Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико 

Търново. Те бяха запознати с дейността и правомощията на Областен 

управител, а от своя страна представиха пред екипа на администрацията 

проектите, по които гимназията работи. 

 

6.2. Контрол за изпълнение на Механизъм за съвместна работа 

на институциите по обхващане и задържане на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст 

Със Заповед № РД-06-03-19/04.09.2018 г. на Областен управител 

Велико Търново е създаден Областен координационен център на област 

Велико Търново за изпълнение на ПМС № 100 от 8 юни 2018 г. Основната 

му дейност е свързана с изпълнението на Механизма за съвместна работа 

на институциите по обхващане и включване в образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, което 

включва: 

– създаване и дейност на екипи за съвместна работа на институциите 

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

задължителна предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват); 

– взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от 

мерки за обхващане и включване в образователната система и 

предотвратяване на ранно отпадане на децата в риск; 

– прилагане на процедурата за отпускане на семейни и други помощи 

в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, 

както и подобряване на координацията при налагане на санкции спрямо 
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родителите, настойниците / попечителите или лицата, които полагат грижи 

за детето, при неизпълнение на задълженията им по Закона за закрила на 

детето и Закона за предучилищното и училищното образование; 

– организиране на регулярен обмен на информация между 

ангажираните институции и координиране на техните съвместни действия 

за налагане на съответни санкции по реда на Закона за закрила на детето и 

на Закона за предучилищното и училищното образование на родители, 

чиито деца в задължителна предучилищна и училищна възраст не 

посещават училище; 

– взаимодействие на институциите за проследяване при пътуване и 

миграция на упражняването на правото на децата на задължително 

образование; 

– обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за 

извиняване на отсъствия по уважителни причини на децата и учениците; 

– други дейности за обхващане и включване в образователната 

система и за предотвратяване на ранно отпадане на децата и учениците, 

които предполагат взаимодействие на институциите. 

За разглеждания период са проведени 11 бр. заседания на Областен 

координационен център на област Велико Търново за изпълнение на ПМС 

№ 100 от 8 юни 2018 г. На заседанията са направени отчети за 

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

Велико Търново.  

Институциите, включени в координационния център, осъществяват 

контрол на данните, въведени в Информационната система за реализация 

на механизма (ИСРМ), техни представители извършват съвместни обходи 

чрез екипите за обхват и са налице положителни резултати от задържани и 

върнати в образователната система деца и ученици. 

 

 

VII. Развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, 

културното наследство и културния туризъм. 

 

7. Провеждане на ефективна политика в областта на културата. 

 

7.1. 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. Събитията, включени в него, са изпратени на Министерство на 

културата за включване в национален културен календар. 

 

7.2. Съдействие при организиране на културни прояви на 

територията на областта 
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През разглеждания период беше продължена традицията Областен 

управител на област Велико Търново да подпомага провеждането на 

културни инициативи. Активно съдействие получиха редица културни 

прояви като Осмо издание на Национален литературен конкурс „Стамен 

Панчев“, част от „Мартенски дни на изкуствата – Ботевград 2022“, 

Национален конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична 

регионална рецепта на кулинарна тема „Рецептите на баба“, Конкурси по 

повод 145-годишнината от рождението на Елин Пелин – конкурс за разказ 

на тема „Напаст Божия в XXI век“ и Национален конкурс за детска 

рисунка „Моят любим герой от творчеството на Елин Пелин“, 50-и 

Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”, Хасково 

2022, Банско Фолк Фест, XII Национален събор на народното творчество – 

Копривщица 2022, Областния конкурс за детска рисунка „Фолклорните 

традиции в моя роден край“, Международния конкурс за млади поп 

изпълнители „Сребърна Янтра“, Фестивала „48 часа Варуша – юг“, 

Национална изложба на ученическото творчество „Заедно“, 21-та 

Националната научна конференция с Международно участие “Библиотеки 

- четене - комуникация” и други. 

Областен управител подкрепи и популяризира инициативата за 

набиране на средства за изграждане на паметник на Васил Левски в град 

Долна Оряховица, както и 20-то издание на благотворителната кампания 

“Българската коледа” под патронажа на Президента на Република 

България г-н Румен Радев. 

 

 

VIII. Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за социална, 

професионална и личностна реализация на младите хора в страната. 

 

8. Подкрепа на професионалната и личностната реализация на 

младите хора на територията на Област Велико Търново. 

 

8.1. Съдействие за усъвършенстване на механизма за 

координация, наблюдение и отчитане на националната политика за 

младежта. 

Събрана е и е обобщена информация във връзка с изпълнението на 

Национална стратегия за младежта 2021-2027 г. и провеждането на 

държавната политика на регионално ниво с цел създаване на благоприятна, 

насърчаваща и подкрепяща среда за успешна професионална реализация  и  

подобряване  качеството на живот на младите хора. 
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IX. Провеждане на ефективна политика за намаляване на различията 

и за подпомагане на уязвими групи 

 

9. Осъществяване на подкрепа на лица в неравностойно 

положение от ромски произход и координиране на действията за 

осигуряване на равенство между половете. 

 

9.1. Провеждане на активна политика за интеграция и 

подпомагане на уязвими групи 

 

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. 

Във връзка с изпълнението на интеграционната политика на 

регионално ниво и с оглед отчитане изпълнението на Националния план за 

действие към Националната стратегия на Република България за 

равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 и с цел изготвяне 

на Национален административен мониторингов доклад за изпълнение на 

интеграционните политики за приобщаване, бе събрана и систематизирана 

информация за извършени дейности и инициативи, релевантни към 

интеграционния процес, на територията на област Велико Търново. 

На 24.11.2022 г. Областна администрация бе домакин и участник в 

работна среща по проблемите на видовете дискриминация сред ромската 

общност и механизми за превенцията й. Срещата бе проведена съвместно с 

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.  

На 03.06.2022 г. Областен управител участва в Кръгла маса: 

„Ромската култура в образованието: мост между поколенията, между 

традиционното и модерното“. Проявата бе част от детския ромски 

фестивал „Отворено сърце“, чийто организатор е Център за 

междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.  

В началото на 2022 г. бе събрана и обобщена статистическа 

информация на областно ниво във връзка с изготвянето на Доклад за 

равнопоставеността на жените и мъжете. Съгласно предоставената 

информация е видно, че на територията на област Велико Търново, както 

за мъжете, така и за жените се предоставят равни възможности на пазара 

на труда. Заплащането на труда се измерва според качеството на работата, 

а не по полов признак. Подкрепя се идеята за равенство на половете при 

вземане на решения, използват се всички механизми за борба с насилието 
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и защита и подкрепа на жертвите, независимо от принадлежността на 

лицето по пол, и не се допуска налагането на стереотипи по пол в различни 

сфери на обществения живот. На жените от област Велико Търново се 

предоставят равни възможности на пазара на труда и равна степен на 

икономическа независимост.   

 През отчетния период беше разпространена информация относно 

конкурси за финансиране на проекти, организирани от Агенцията за хората 

с увреждания. 

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 2022-2027 

г.      

 

 

X. Ефективно поддържане, модернизация и развитие на 

транспортната инфраструктура, подобряване на пътната безопасност 

и намаляване на пътно-транспортния травматизъм 

 

10. Осигуряване на непрекъснатост на транспортното 

обслужване и подобряване безопасността на движението по пътищата 

на територията на областта 

 

10.1. Обсъждане на промени в маршрутните разписания и 

съгласуване на вътрешнообластната транспортна схема 

 

През отчетния период не са обсъждани промени в маршрутните 

разписания по отношение на Областната транспортна схема. 

Във връзка с писмо, изпратено от Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация“, е изпратено запитване към общинските 

администрации относно предложения за промяна в маршрутни разписания 

от Републиканската транспортна схема или закриването им. 

Във връзка с намерение за започване на процедура за възлагане на 

превози по автобусни линии от Областната транспортна схема от квотата 

на Община Горна Оряховица, в съответствие с чл. 19, ал. 6 от Закона за 

автомобилните превози, Областен управител изрази съгласие за стартиране 

на процедура за възлагане на споменатите превози. 

10.2. 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 2022 г. поради възникнал риск от прекъсване на услугата 

обществен превоз на пътници по автобусни линии от Областната 
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транспортна схема, от квотите на Община Павликени, Община Горна 

Оряховица и 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 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 общинските съвети да предоставят право на кмета на 

съответната община 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. 

 

10.3. Изготвяне на Областна програма за БДП и План за 

действие за 2022 г. 

Във връзка с провеждането на областната политика по безопасност 

на движението по пътищата през отчетната година са изготвени Годишен 

областен доклад по безопасност на движението по пътищата и Годишна 

областна план-програма по безопасност на движението по пътищата. 

Отчетени са и са набелязани мерки във връзка с дейности относно 

настилки по платната за движение, тротоари и банкети, сигнализиране с 

пътни знаци, сигнализиране с пътна маркировка, ограничителни системи за 

пътища, велосипедна инфраструктура, спирки на обществения транспорт, 

обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна 

инфраструктура, успокояване на движението, изграждане на нови 

улици/общински пътища, изграждане на пътища за извеждане на 

транзитния трафик, модернизация на обществения транспорт и 

автомобилния парк.  

10.4. Организиране и провеждане на заседания на Областната 

комисия по безопасност на движението 

На заседание на Областната комисия по безопасност на движението 

по пътищата са приети Годишен областен доклад по безопасност на 

движението по пътищата и Годишна областна план-програма по 

безопасност на движението по пътищата. 

10.5. 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 
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администрация Велико Търново и на Портала за отворени данни на 

Република България Open Data.  

 

XI. Ефективна защита на населението от бедствия и аварии  

 

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

Управление на процеса по възстановяване и подпомагане след 

бедствия 

11.1. Поддържане на готовността и способността на свързочно-

оповестителните средства. 

За гарантиране на своевременно оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при привеждане в различни степени 

на готовност при мобилизация, разсредоточаване и евакуация при видовете 

опасности, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии, в 

Областна администрация – Велико Търново се осигурява денонощно 

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

съвет по сигурност. Свързочно-оповестителната техника за работа на 

оперативните дежурни се поддържа в техническа изправност и готовност 

за работа, същата се тества ежедневно, чрез провеждане на сеанси с 

оперативните дежурни по общинските съвети по сигурност в областта, 

както и чрез получаване и отработване на учебни команди и сигнали, 

подавани чрез системата от органите на Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ и Министерство на отбраната. За 

повишаване на готовността на техниката и личния състав, до настоящият 

момент бяха проведени 16 тренировки на сиренно-оповестителната 

система, включително тренировка за 2 юни. През отчетния период бяха 

проведни 1 бр. тренировка свързана с У4 и една с У1.  През 2022г. бяха 

извършвани тренировъчни проверки във връзка с въвеждане на 

Географската информационна система на МВР - „Оповестяване“, 

провеждани от Дирекция „Комуникационни информационни системи“- 

МВР.Оказана беше практическа помощ на дежурните екипи в общините на 

област Велико Търново. 

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 
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областта, компетентни да реагират самостоятелно или съвместно с 

основните части на Единната спасителна система за получените сигнали. 

Оперативните дежурни осъществяваха и връзка между институциите 

и гражданите от Република Украйна потърсили временна закрила на 

територията на област Велико Търново. 

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 2022-2023 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. Наблюдава се тенденцията постоянно да се 

увеличава броя на дефицитни военноотчетни специалисти на запасни, като 

същевременно намалява броя на отсрочените запасни, което е в резултат на 

отмяната на наборната военна служба през 2008 г. 

В периода септември-октомври 2022 г., на основание  заповед на 

Областния управител, беше извършен преглед на готовността за 

използване на техника-запас с мобилизационна назначение, водеща се на 

военен отчет. Съгласно изготвения от Военно окръжие II степен - Велико 

Търново доклад, по време на прегледа са обхванати  164  фирми и 

собственици на техника, от тях с мобилизационно значение 337 единици, 

разпределени по общини както следва: 

 

№           Общини  Брой 

фирми/собственици 

Единици техника с 

МН 

1. Велико Търново 35 106 

 2. Горна 

Оряховица 

31 54 

3. Елена 21 37 

4. Златарица 4 4 

5. Лясковец 10 26 

6. Павликени 23 33 
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7. Полски 

Тръмбеш 

8 9 

8. Свищов 21 42 

9. Стражица 11 23 

10. Сухиндол 0 0 

 

11.2. Подобряване на превантивната дейност и готовността за 

реагиране при бедствия  

Предприети бяха мерки 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 31.08.2022 г. в община Златарица се 

проведе проиграване на плана за защита населението при пожари под 

наблюдението на Областен управител. 

Изискана бе информация от кметовете на общините от област 

Велико Търново за потенциално опастните свлачища, находящи се на 

територията на съответните общини, предприети бяха мерки за 

мониторинг на свлачищата с цел недопускане на бедствено положение.Със 

Заповед на Областен управител бе сформирана комисия, която да извърши 

оглед на свлачище находящо се в гр. Долна Оряховица и да изготви доклад 

за мерките, които е необходимо да се вземат. 

През месец ноември Областен управител лично инспектира 

укрепителните дейности по най-голямото свлачище на територията на 

област Велико Търново, находящо се в община Сухиндол, като получи 

уверение от кмета на общината инж. Пламен Чернев, че ремонтните 

дейности вървят по график и ще приключат до края на месеца. 

На кметовете на общините от област Велико Търново бе сведена 

информация за реда, по който същите могат да кандидатстват пред МРРБ 

за средства, с цел укрепване на опасни свлачища за недопускане 

застрашаването на живота и здравето на населението. 

С писмо на областен управител от кметовете на общините от област 

Велико Търново, бе изискана информация за колективните средства за 

защита, в какво състояние са същите и колко време е необходимо да бъдат 

приведени във вид съгласно изискванията, като получената информация 

беше обобщена и изпратена на вниманието на Министъра на вътрешните 

работи. За нуждите на Областна администрация Велико Търново бяха 

закупени необходимите средства за колективна защита. До органите на 

местната администрация своевременно бяха предоставени постъпващите в 
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Областна администрация – Велико Търново прогнози за времето и 

метеорологичната обстановка, изискващи повишаване на готовността за 

реагиране и предприемане на превантивни мерки за недопускане на 

неблагоприятни последици. 

В началото на  2022 г. на заседание на междуведомствена комисия, 

назначена със Заповед № ОА04-1556/01.03.2022 г. на Областен управител 

на област Велико Търново, бяха разгледани коригираните и актуализирани 

инвестиционни проекти за обект: „Почистване коритото и бреговете на 

река Янтра и река Негованка на територията на община Велико Търново“, 

подобект „Четвърти участък р. Янтра – 350 м преди и 150 м след моста на 

общински път между с. Леденик и с. Шемшево“ и подобект „Пети участък 

р. Янтра „Леската“ (150 м западно от воденицата на c. Леденик, община 

Велико Търново) – 400 м по течението на реката след „Леската“ (150 м 

южно от воденицата)”. Коригираните проекти бяха съгласувани от 

компетентните институции, след което бяха предадени на Община Велико 

Търново за предприемане на последващи действия. 

   Актуализиран е регистъра на язовирите на територията на област 

Велико Търново за 2022 г. и предстои да бъде публикуван на сайта на 

Областна администрация и в Портала за отворени данни. През 2022 г. от 

Комисията по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите са извършени 107 

проверки на язовири, за което са съставени съответните протоколи. 

 

11.3.Организиране и провеждане на заседания на Областния 

съвет за намаляване риска от бедствия 

В отчетния период се проведе заседание на Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия за обсъждане подготовката на областта за 

посрещане предизвикателствата на зимата. 

На 28.06.2022 г. Областен управител взе участие в откриването на 

Националното ученическо състезание за защита при бедствия, което се 

проведе във Велико Търново. Състезането е от Националния календар за 

изяви по интереси на децата и учениците на Министерството на 

образованието и науката, в който намират място най-утвърдените форми за 

извънкласна дейност, като с него се цели да бъдат проверени придобитите 

през основния курс на обучение знания, умения и навици при бедствия, 

аварии и катастрофи и работа на учениците в екип при възникване на 

кризисни ситуации. 

 През месец ноември 2022 г. беше проведено заседание на Щаба за 

изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие 

с националния щаб, предмет на което беше учение на тема „Дейност на 

Шаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, органите 

за управление и силите на ЕСС при възникване на трансграничен пренос 

на радиационни материали“. На заседанието, проведено под ръководствата 

на Областен управител с учебна цел беше проиграна част „Ядрена или 

радиационна авария“ от  Областния план за защита при бедствия. Бяха 

проведении тренировки за раздаване на препаратите за йодна 
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профилактика в общините в област Велико Търново. На 02.11.2022 г. 

Областен управител участва в учение за защита при ядрена и радиационна 

авария, което се проведе в община Сухиндол. 

        Създадени бяха условия за добро взаимодействие с Териториална 

дирекция Национална  сигурност – Велико Търново, ОД на МВР, Военно 

окръжие II ст.-Велико Търново, РД ПБЗН – Велико Търново, РЗИ- Велико 

Търново, Областно пътно управление – Велико Търново, Регионална 

дирекция на горите -  Велико Търново, Областна дирекция по безопасност 

на храните – Велико Търново и други фирми и организации на територията 

на областта. 

На 14.10.2022 г. в Областна администрация Велико Търново се 

проведе работна среща по актуализиране на общинските планове за защита 

при бедствия. През отчетния период проектът на Областния план за защита 

при бедствия бе съгласуван в касаещия обем с всички институции в 

областта, като бяха отстранени посочените слабости. Предстои неговото 

изпращане на РДПБЗН за окончателен преглед на неговото съответствие с 

регламентираните изисквания.  

 
 

XII.  Балансирано регионално развитие  
 

12. Опазване и защита на държавната собственост на 

територията на областта 

12.1. Ефективно управление и стопанисване на имоти и вещи – 

държавна  собственост на територията на областта  

За реализиране на правомощията на областен управител за опазване 

и защита на държавната собственост на територията на областта, през 2022 

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 91 13 0 2 2 13 

Горна Оряховица 22 15 0 0 3 21 

Павликени 5 7 0 0 0 6 

Полски Тръмбеш 14 0 0 0 0 0 
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Свищов 2 7 0 0 0 2 

Сухиндол 111 0 0 0 0 6 

Лясковец 49 9 0 0 0 10 

Елена 4 0 0 0 0 1 

Златарица 0 0 0 0 0 0 

Стражица 209 3 0 0 0 13 

Общо бр.: 507 бр. 54 бр. 0 бр. 2 бр. 5 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“.          

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

държавната собственост, областен управител предостави през м. януари 

2022 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

преписи от всички новосъставени актове за държавна собственост за 

предходната календарна година. 

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

приватизация и следприватизационен контрол, през м. март 2022 г. 

областен управител предостави на Агенцията за публичните предприятия и 

контрол, актуализиран списък на 7 бр. имоти - частна държавна 

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

Областен управител за обявяване за продажба.  

Съгласно  получено Областна администрация гр. Велико Търново 

Писмо наш вх. № ОА04-2778/31.03.2022 г. от Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, с което се уведомяват 

Областните управители и Национално сдружение на общините в 

Република България за отменен мораториум за придобиване по давност на 

имоти частна държавна и общинска собственост с Решение № 3/24.02.2022 

г. на Конституционния съд на Република България по конституционно 

дело № 16/2021 г., с което са обявени за противоконституционни 

разпоредбите на § 1, ал. 1 от Заключителните разпоредби към Закона за 

допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г., посл. 

доп., ДВ, бр. 18 от 2020 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2022 г.) и на § 2 от 

Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за 

собствеността (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2022 г.) са 

изготвени и изпратени писма до всички министерства, ведомства и общини 

на територията на област Велико Търново. 

През м. януари 2022 г. е изпратена на общините в териториалния 

обхват на област Велико Търново Заповед № РД 49-1/04.01.2022 г. на 

министъра на земеделието за определяне на цената на един декар 

компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2022 г. при промяна 

на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и 
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при учредяване на ограничени вещни права върху гори – държавна и 

общинска собственост по Закона за горите (обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.). 

Във връзка с получено писмо с вх. № ОА04-2495/24.03.2022 г. от 

Министерство на икономиката и индустрията, е изпратена на 

министерството обобщена информация за  извършената дейност в 

Областна администрация гр. Велико Търново през периода 2018 – 2022 

година по отношение на получени мотивирани предложения по реда на чл. 

19а, ал. 3 от Закона за водите от кметове на територията на област Велико 

Търново за промяна на собствеността на язовири – публична общинска 

собственост и работата на комисиите по чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите. 

Главен регистър за имотите – държавна собственост, както и 

спомагателните регистри за публична и частна държавна собственост, през 

2022 г. се поддържат съобразно изискванията на Правилника за прилагане 

на Закона за държавната собственост. 

Водят се на отчет имотите – държавна собственост, в управление на 

Областен управител Велико Търново и се предоставят копия от вписани 

актове за държавна собственост на Дирекция АПОФУС за завеждане на 

имотите в счетоводния баланс на администрацията. 

През отчетния период са разглеждани и са давани мотивирани 

отговори на искания/заявления, жалби, сигнали и предложения по въпроси, 

свързани с държавната собственост. 

През 2022 г. в защита на държавната собственост са извършени 

проверки за законосъобразност на съставени и изпратени от общините, 

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

собственост, общо 1459 броя актове за общинска собственост, в т.ч. от 

община Свищов - 202 броя, Стражица - 402 броя, Павликени - 278 броя, 

Лясковец - 8 броя, Полски Тръмбеш - 54 броя, Сухиндол - 119 броя, 

Златарица - 14 броя, Елена – 211 броя и Велико Търново - 171 броя. При 

извършените проверки не са констатирани случаи на незаконосъобразно 

съставени актове за общинска собственост, засягащи имоти – държавна 

собственост.  

По Договор № КД-2-74/ 15.6.2018 г., сключен между Областен 

управител на област Велико Търново и Агенция по геодезия, картография 

и кадастър, през  2022 г. са извършени 2 бр. нанасяния на промени в 

кадастрален регистър на недвижимите имоти по повод промяна на право 

на управление за самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 

16359.514.1569.7 и 16359.514.1569.9 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Горна Оряховица и са заявени и издадени 4 

бр. скици на поземлен имот, 3 бр. скици на сгради и 3 бр. схеми на 

самостоятелни обекти в сграда. Извършени са 330 бр. справки на екран в 

КАИС – Портал за електронни услуги към Агенция по геодезия, 

картография и кадастър за нуждите по издаване на актове за държавна 

собственост и във връзка с дейностите по извършване и предоставяне на 

административни услуги. 
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С Решение на Министерски съвет на Република България през 2022 г. 

на община Велико Търново бе прехвърлено безвъзмездно правото на 

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

Велико Търново, местност „Картала“ за изграждане на общинска детска 

градина, детски площадки, зона за спорт и рекреация, паркинг и 

озеленяване, техническа инфраструктура и улици. 

С Решение на Министерски съвет на Република България на община 

Горна Оряховица бе прехвърлено безвъзмездно правото на собственост 

върху имот - държавна собственост, намиращ се гр. Горна Оряховица, 

местност „Мерата“ за изграждане и стопанисване на общински приют за 

безстопанствени животни на територията на общината. 

 

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 57 заповеди за деактуване. От тях 23 са за имоти, находящи се 

на територията на община Велико Търново, 9 – община Елена, 13 – община 

Павликени, 2- община Стражица, 4 – община Свищов, 2- община 

Лясковец, 2 – община Полски Тръмбеш, 1- община Горна Оряховица и 1 – 

община Златарица. 

 

През 2022 г. бяха предоставени за ползване помещения – частна 

държавна собственост в гр. Велико Търново и в гр. Павликени за 

задоволяване административните нужди на политическите партии, като бе 

удължен срокът и на предходно сключен договор. Също така бе 

предоставено право на управление върху помещение в гр. Велико Търново 

на държавно ведомство, с оглед задоволяване на административни нужди. 

Извърши се ежегодна актуализация на наемните цени по договорите, 

сключени с Областен управител – Велико Търново, съобразно ръста на 

инфлация за страната.  

През годината са удължавани и сроковете по договори, уреждащи 

ползването на помещения и паркоместа – държавна собственост. 

През отчетния период бе проведена и процедура за отдаване под 

наем на част от имот – публична държавна собственост, като със 

спечелилия участник е сключен съответния договор. 

Във връзка с изтичащи 3 бр. договори за безвъзмездно ползване на 

имоти - частна държавна собственост от страна на синдикални 

организации, през отчетния период постъпиха заявления за продължаване 

ползването на помещенията от две от тях, след което бяха издадени 

заповеди и съответно сключени договори за ползване по реда на ЗДС и 

ППЗДС.  

През отчетния период бе задвижена и процедура по отразяването на 

4 бр. помещения – частна държавна собственост, находящи се в гр. Горна 

Оряховица. За горепосочените помещения е постъпило искане от страна на 

държавно ведомство за предоставянето им в управление, за нуждите на 
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териториалните му звена. Същите ще бъдат предоставени по надлежния 

ред след финализирането на процедурата за индивидуализирането им в 

КККР като самостоятелни обекти в сграда и съставянето на нови актове за 

държавна собственост. 

През 2022 г. е постъпило искане от страна на държавен орган за 

иницииране на процедура за продажба на имот – частна държавна 

собственост с данъчна оценка под 10 000 лв., придобит по силата на 

завещание. С оглед спецификите по казуса, бе изискано представяне на 

допълнителни документи, както и указания от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерство на 

финансите (МФ).  

Предстои провеждането на процедурата чрез Платформата по чл. 3а 

от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като ще бъдат 

съобразени измененията в ППЗДС, обн. в ДВ, бр. 55/15.07.2022 г., както и 

ръководствата за работа в нея, предоставени от Агенцията за публични 

предприятия и контрол. 

В отчетния период по реда на ЗДС и ППЗДС бе издадена заповед за 

настаняване на служител  на Областна администрация – Велико Търново и 

бе сключен договор за отдаване под наем на ведомствено жилище в гр. 

Велико Търново, след изтичане на максимално предвидения 10-годишен 

срок по предишния договор. Също така бе прекратен и договор за наем на 

друго ведомствено жилище в гр. Велико Търново, поради прекратяване на 

служебното правоотношение с лицето, което бе наемател на жилището.  

На ползвателите и наемателите на имоти – държавна собственост 

бяха своевременно изпращани покани за заплащане на натрупаните от тях 

задължения.  

Периодично бе водена кореспонденция с ведомства относно 

възможността за предоставяне на помещения – държавна собственост от 

страна на Областен управител. 

През 2022 г. бе прекратен договор за наем с юридическо лице с 

нестопанска цел поради изтичане на срока, уреден в заповедта и договора, 

като впоследствие бяха предприети действия по освобождаване на наетото 

помещение. 

През отчетния период изтече договорът за наем на съсловна 

организация поради консумиране на максимално заложения в 

законодателството 10-годишен срок. Наемното правоотношение бе 

подновено с издаване на нова заповед и сключване на нов договор със 

съответния контрагент. 

12.2. Изплащане на обезщетения за отчуждени имоти по реда на 

Закона за държавната собственост 

През 2022 г. комисията по изплащане на обезщетения за отчуждени 

имоти, включени в обхвата на Решение на Министерски съвет № 

794/16.11.2021 г., във връзка с изграждането на национален обект 

Автомагистрала „Хемус“, регулярно провеждаше заседания, където бяха 

разглеждани заявления от правоимащи физически и юридически лица. На 
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заявители, които са представили непълна или неясна информация, бяха 

изпращани писма с оглед изясняване на фактите и обстоятелствата за 

имотите – предмет на отчуждаване. До края на 2022 г. на близо 80 

правоимащи лица са изплатени над 515 000 лева. Разглеждането на 

заявления и изплащането на съответните парични суми продължава и през 

следващата година. 

След приемането на Решение № 211/07.04.2022 г. на Министерски съвет за 

отчуждаване на имоти и части от имоти  за изграждане на участък от 

Автомагистрала „Хемус“, попадащ изцяло на територията на област 

Велико Търново, от страна на инвеститора на обекта Автомагистрала 

„Хемус“ – Агенция „Пътна инфраструктура“ поетапно до края на 2022 г. 

бяха преведени и паричните средства, които ще послужат за изплащане на 

обезщетения за имотите в обхвата на горецитираното решение.  

12.3. Възлагане и приемане на планове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ  

През 2022 г. бяха изработени и приети от междуведомствената 

комисия, възложените с Договор № АСД-01-11-38/22.10.2021 г. помощен 

план, контактна зона и план на новообразуваните имоти за 8 имота в 5 

местности. Плановете са обявени и по тях няма постъпили искания и 

възражения. Предстои изготвянето на окончателните материали и 

одобряването им от Областен управител.  

В предложението за бюджетна прогноза за 2022 г. е включена 

информацията за площта и необходимата сума за възлагане изработването 

на плановете за оставащите територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището 

на гр. Свищов, но до края на годината няма постъпили целеви средства за 

дейността. Независимо от това, през м. ноември бяха подготвени 

документите за обявяване на обществена поръчка за възлагане 

изработването на плановете за тези последни 705 дка, обхващащи 18 имота 

в 10 местности.   

 

XIII. Спазване на законността на територията на областта 
 

 

13. Осъществяване на ефективен контрол за законосъобразност 

на актове и действия на органите на местното самоуправление и 

местната администрация 

 

13.1. Контрол за законосъобразност на решения на общинските 

съвети 

В разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията са 

заложени правомощията на Областният управител да оспорва 

незаконосъобразни актове на общинските съвети по реда на Закона за 
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местното самоуправление и местната администрация. Същият разполага с 

правна възможност да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на 

общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му. 

Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на 

актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той 

може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в 

общинския съвет или да ги оспорва пред Административен съд – Велико 

Търново. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на 

общите административни актове и действието на подзаконовите 

нормативни актове, освен ако съдът постанови друго, съобразно 

разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 

През 2022 г. е осъществен контрол върху 2034 решения по 158 

протокола на десетте общински съвета, включени в състава на Област 

Велико Търново. Извършена е проверка за законосъобразност на 28 броя 

от решенията на общинските съвети, които представляват подзаконови 

нормативни актове, свързан с административното обслужване /Наредби/, 

съобразно Методиката за извършване нa контрол за законосъобразност на 

актове на органите на местното самоуправление и местната администрация 

в областта на административното обслужване. 
№ Общински съвет Акт, свързан с административното обслужване, обект на контрол за 

законосъобразност 
1 Елена Решение № 3 на Общински съвет - Елена, с което се приема  приема изменение 

и допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услугите на територията на община Елена  
2 Свищов Решение № 666 на Общински съвет Свищов Правилник за дейността на 

Общинско предприятие „Чистота – Свищов“  - такси и услиги 
3 Елена Решение № 33 на Общински съвет - Елена, с което се приема изменения и 

допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услугите на територията на община Елена  
4 Велико Търново С Решение № 897/31.03.2022 г., Общински съвет – Велико Търново изменя 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Велико Търново. 
5 Велико Търново С Решение № 898/31.03.2022 г., Общински съвет – Велико Търново изменя и 

допълва Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските 

училища на територията на гр. Велико Търново. 
6 Полски 

Тръмбеш 
С Решение № 449/31.03.2022 г. Общински съвет - Полски Тръмбеш изменя и 

допълва Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Полски Тръмбеш 
7 Горна 

Оряховица 
С Решение № 772 / 28.04.2022 г. Общински съвет - Горна Оряховица изменя 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на 

услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 
8 Златарица С Решение № 385/28.04.2022 г.  Общински съвет - Златарца Наредба за реда и 

начина на ползване на дървесина и извършване на сечи,нерегламентирани от 

Закона за горите в община Златарица в частта от Приложение № 3 – така билет 
9 Велико Търново С Решение № 926/28.04.2022 г., Общински съвет – Велико Търново изменя 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Велико Търново. 
10 Велико Търново С Решение № 927/28.04.2022 г., Общински съвет – Велико Търново приема 
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Наредба за изменение и допълнение на Раздел III „Такси за ползване на детски 

кухни, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, 

общежития и други общински социални услуги“ от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Велико Търново. 
11 Велико Търново С Решение № 928/28.04.2022 г., Общински съвет – Велико Търново приема 

изменение в Приложение № 3 на Правилата за прием на деца в общинските 

детски ясли на територията на Община Велико Търново 
12 Лясковец С Решение № 394/28.04.2022 г., Общински съвет – Лясковец приема изменение 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените 

на услуги в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 
13 Велико Търново С Решение № 976/26.05.2022 г., Общински съвет – Велико Търново приема 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. 
14 Велико Търново С Решение № 977/26.05.2022 г., Общински съвет – Велико Търново приема 

изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране 

на пътни превозни средства на територията на Община Велико Търново 
15 Полски 

Тръмбеш 
С Решение № 470 Общински съвет - Полски Тръмбеш приема изменение и 

допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза 

за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш 
16 Полски 

Тръмбеш 
С Решение № 471 Общински съвет - Полски Тръмбеш приема изменение и 

допълнение на Наредба № 14 за определянето и администрирането на местни 

такси и цени на услугите на територията на Община Полски Тръмбеш 
17 Павликени С Решение № 588/28.07.2022 година на Общински съвет – Павликени приема 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от 

Община Павликени. 
18 Сухиндол С Решение № 320/30.08.2022 г., Общински съвет – Сухиндол приема изменение 

и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услуги предоставяни от Община Сухиндол 
19 Полски 

Тръмбеш 
С Решение № 527/29.09.2022 г., Общински съвет – П. Тръмбеш приема Наредба 

за допълнение на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на 

физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-

туристическата дейност на територията на община Полски Тръмбеш  
20 Горна 

Оряховица 
Решение № 878/29.09.2022 г., с което се приема Наредба за поддържане на 

общественият ред на територията на община Горна Оряховица. 
21 Горна 

Оряховица 
Решение № 895/29.09.2022 г., с което се приема Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване в общинските детски градини на територията на Община Горна 

Оряховица. 
22 Велико Търново  Решение № 1091/29.09.2022 г., Общински съвет – Велико Търново приема 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново. 
23 Елена Решение № 160/20.10.2022 г. Общински съвет - Елена  приема изменение и 

допълнение в Наредбата за опазване на обществения ред на територията на 

община Елена. 
24 Стажица Решение № 650/20.11.2022 г. Общински съвет Стражица приема Наредба  за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Стражица 
25 Горна 

Оряховица 
Решение № 915/24.11.2022 г., с което се приема изменение на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
26 Горна 

Оряховица 
Решение № 916/24.11.2022 г., с което се приема изменение на Наредба за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища. 
27 Полски 

Тръмбеш 
С Решение № 559 Общински съвет - Полски Тръмбеш приема изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията 

на община Полски Тръмбеш 
28 Елена Решение № 172/08.12.2022 г., с което се приема изменение в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Елена. 
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От извършената проверка е установено, че 14 решения са 

незаконосъобразни и същите са върнати със заповед на Областен 

управител на област Велико Търново за ново обсъждане на съответния 

общински съвет. 

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 3 бр. съдебни дела, съответно с Общински съвети 

Павликени, Елена и Лясковец. 

През 2022 г. по жалба на Областен управител срещу решение на 

Общински съвет Елена, с което е приет Годишен план за ползването на 

дървесина в горските територии  - общинска собственост в обхвата на ПТ 

ДГС – Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, 

Мийковци, Тодювци) през 2022 г., е образувано административно дело. 

Същото е спечелено на първа инстанция от Областен управител, като от 

страна на  Общински съвет Елена е подадена касационна жалба и 

производството е висящо пред Върховен административен съд. 

Областен управител на Област Велико Търново оспори Решение № 

509/31.03.2022 г, потвърдено с Решение № 546/28.04.2022 г. на Общински 

съвет Павликени. Предмет на административният акт е учредяване право 

на строеж върху имот с № 12783.179.8, с НТП „за селскостопански, горски, 

ведомствен път“, публична общинска собственост. Същият не попада в 

обхвата на концесията, нито в находището или в предоставените площи, 

поради което по отношение на него не е приложимо изключението от 

общото правило, регламентирано в чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската 

собственост за учредяване на ограничени вещни права върху имот 

публична общинска собственост. Има образувано административно дело 

№ 370/2022 г. Същото е спечелено на първа инстанция от Областен 

управител и съдебното решение е влязло в сила. 

Областен управител на Област Велико Търново оспори Решение № 

403/28.04.2022 г. на Общински съвет – Лясковец, тъй като е нарушена 

разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от ЗОС. Има образувано административно 

дело № 415/2022 г. и влязло в сила решение. 

 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2022 г. 

 

 39 

 
 

С Решение № 1087/07.02.2022 г. ВАС се произнесе окончателно в 

полза на Областен управител, като остави в сила Решение № 

274/28.07.2021 г., постановено по адм. дело № 297/2021 г. по описа на 

Административен съд – Велико Търново, образувано по жалба на Областен 

управител срещу 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. 

С Решение № 3849/20.04.2022 г. ВАС се произнесе окончателно в 

полза на Областен управител, като остава в сила Решение № 299 от 

11.10.2021 г. по адм.д. № 459/2021 г. на Административен съд Велико 

Търново, образувно по жалба на Областен управител срещу разпоредби на 

Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова 

помощ за насърчаване на раждаемостта в Община Павликени.. 

 

13.2. Контрол за законосъобразност на актовете и действията на 

органите на местна администрация 

През 2022 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. 

 

13.3. Координация и  контрол на дейността на териториалните звена 

на министерствата и на другите административни структури, които 

Общо 2034 решения за периода 
01.01.2022 г.-31.12.2022 г.

Друг вид решения - 2006

Решения по Методика - 28

Общ брой върнати решения - 14

Върнати по Методика - 3
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осъществяват административно обслужване на територията на 

областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост; 

 

 

13.4. Разглеждане на жалби, сигнали и предложения от граждани и 

юридически лица  
В Направление Координация и административен контрол при 

Областна администрация – Велико Търново са разгледани 31 броя жалби, 

сигнали и предложения от граждани и юридически лица по общия ред.  

В зависимост от характера на изложените в жалбите, сигналите или 

предложенията обстоятелства, Областният управител е изискал становища 

от компетентните органи и своевременно е уведомил жалбоподателите за 

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

 

 През 2022 г. Комисията е провела 20 редовни заседания за 

разглеждане на постъпилите жалби/сигнали, на които са разгледани 59 

броя жалби/сигнали като към 31.12.2022 г. има 6 броя неприключили 

преписки. Работата по неприключилите преписки ще продължи и през 

2023 г. Неприключените преписки от 2021 г. са приключени през 2022 г. 

 В зависимост от характера на изложените в жалбата/сигнали факти и 

обстоятелства, Областен управител на област Велико Търново е изисквал 

становища от компетентните органи, организирал е междуведомствени 

комисии, организирал е срещи между отговорните институции и 

заинтересованите лица, извършвал е проверки на място чрез сформирани 

работни групи, като своевременно е уведомявал жалбоподателите за 

предприетите действия и/или за реда за 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 са свързани с дейността на териториалните 

звена на министерствата и на организации, предоставящи комунални 

услуги. 

 Част от жалбите засягат проблеми, свързани с некачествено 

извършени ремонти на улици, както и проблеми с водоснабдяването в 

различни населени места на областта. В останалата част от преписките се 

изтъкват следните проблеми: отглеждане на животни при несъобразяване с 

ветеринарномедицинските изисквания, нарушаване на обществения ред, 

нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци, неправомерна сеч на 

гори и незаконен дърводобив и др. 

 Всяка разгледана жалба/сигнал от Комисията се описва в протокол 

както следва: входящ номер на жалбата или сигнала, подател и адрес, 

проблем, по който  се отнася, отговорен служител, сезиран компетентен 

орган и предприети мерки.  

 За проблемите, посочени в жалбите и сигналите, Областен управител 

на област Велико Търново е изисквал извършване на проверки и даване на 
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становища от компетентните органи - кметовете на общините, включени в 

състава на областта, директорите на териториалните звена на 

министерствата и на другите административни структури на територията 

на област Велико Търново, а именно – Областна дирекция на МВР – 

Велико Търново, Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, 

Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново, РИОСВ 

– Велико Търново, РЗИ – Велико Търново, Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация“ и др., както и на организации, 

предоставящи обществени услуги като „ВиК Йовковци“ ООД и др. За 

резултатите от същите гражданите са своевременно информирани.  

Проверки за работно време на ЦАО в общини и резултати от тях: 

В отговор на писмо от Заместник министър-председателя по 

ефективно управление и в изпълнение на заповед на Областен управител 

на област Велико Търново, сформираната работна група извърши проверка 

в периода 03.05.2022 г. – 26.05.2022 г. за спазване на непрекъсваем режим 

на работа на Центровете за административно обслужване в общинските 

администрации на територията на област Велико Търново. 

В резултат на извършените проверки бяха направени следните 

констатации за спазване на изискването на чл.10, ал.5 от Наредбата за 

административното обслужване: 

Бяха констатирани нарушения в две общини – Община Елена и 

Община Велико Търново, които не бяха осигурили непрекъсваем режим на 

ЦАО. На основание чл. 28б от Наредбата за административното 

обслужване с цел подобряване на дейността по административно 

обслужване в община Елена и община Велико Търново и във връзка с 

осъществяването на координация и контрол Областен управител на област 

Велико Търново даде указания на посочените общини за спазване 

разпоредбата на чл. 10, ал. 5 от Наредбата за административното 

обслужване, които бяха своевременно изпълнени и от двете общини. 

 

13.5. Произвеждане на избори за народни представители за 

Народно събрание. 

През м. октомври 2022 г. бяха произведени избори за народни 

представители. Областен управител проведе консултации с парламентарно 

представените партии и коалиции от партии за определяне състав на 

Районна избирателна комисия в Четвърти 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 
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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. 
 

 

XIV. Устойчиво развитие в област Велико Търново 
 

 

14. Засилване ефективността на действащите областни съвети и 

комисии при провеждане на политиките на областно ниво 

 

14.1. Засилване ефективността на действащите областни съвети 

и комисии при провеждане на политиките на областно ниво 

Областната комисия за борба с епизоотични ситуации на област 

Велико Търново е учреденa на 22.04.2002 г. в изпълнение на разпоредбата 

на чл. 128, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Комисията извършва контрол по изпълнението на комплекса от мерки за 

предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитни 

болести по животните. 

През разглеждания период комисията за борба с епизоотични 

ситуации проведе 12 ежемесечни и 1 извънредно заседания, на които бяха 

разгледани актуалната ситуация в област Велико Търново по отношение 

заболяванията африканска чума по свинете и инфлуенца по птиците, 

предприетите действия от отговорните институции, бяха дадени насоки за 

действие на общинските епизоотични комисии. 

Областен кризисен щаб за борба с коронавируса е създаден със 

Заповед № ОКД-19-02-1/27.02.2020 г. на Областен управител на област 

Велико Търново с цел предприемане на мерки, целящи предотвратяване 

разпространението на коронавируса на територията на област Велико 

Търново. 

През разглеждания период Областният кризисен щаб за борба с 

коронавируса заседава 2 пъти, като бяха взети решения за въвеждане на 

ограничителни мерки на територията на област Велико Търново.  

Постоянната комисия по заетост е създадена с Решение на Областен 

съвет за развитие на област Велико Търново от 03.04.2002 г., във връзка с 

чл. 9 на Закона за насърчаване на заетостта. Постоянната комисия по 

заетостта към Областния съвет за развитие подпомага Областния 

управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на 

държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на 

професионална квалификация на регионално равнище като: 

• периодично разглежда, обсъжда и анализира състоянието и 

проблемите на регионалния и местния трудов пазар; 
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• определя приоритетите на регионалната политика по заетостта 

и организира разработването на регионални програми за заетост; 

• обсъжда проекти на регионални програми за заетост в срок от 

един месец от представянето им и ги внася за утвърждаване и финансиране 

от Министерството на труда и социалната политика и/или от други 

министерства и ведомства; 

• осигурява условия за провеждане на регионалната политика по 

заетостта в съответствие с националните приоритети по насърчаване на 

заетостта. 

През разглеждания период са проведени 3 заседания на комисията. 

На 09.02.2022 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 2022/2023 година в 

държавните и общинските професионални гимназии и средните училища с 

професионални паралелки. 

На 13.04.2022 г. Постоянната комисия по заетост прие информация и 

доклад за резултатите от първото за 2022 г. проучване на потребностите на 

работодателите от област Велико Търново от работна сила. 

На 20.05.2022 г. Постоянната комисия по заетост одобри Регионална 

програма за заетост на област Велико Търново – 2022 г. 

На заседание на Областната комисия по безопасност на движението 

по пътищата, учредена със Заповед № РД 04-6/16.01.2012 г. на Областен 

управител на област Велико Търново на основание § 1а (2) от Закона за 

движение по пътищата, са приети Годишен областен доклад по 

безопасност на движението по пътищата и Годишна областна план-

програма по безопасност на движението по пътищата. 

През отчетния период Постоянната комисия по охрана на горите, 

рибата и дивеча към Областен съвет за развитие на област Велико 

Търново, учредена с Решение № 5 от Протокол от заседание на Областния 

съвет за развитие на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното 

развитие, проведе неприсъствено заседание и работна среща по 

компетентност в по-тесен състав относно осъществяването на контрол 

спрямо товарните автомобили, превозващи дървесина. Разгледано бе 

предложение от страна на ТП ДГС Буйновци относно възможността за 

използване на стационарните камери, разположени по републиканската 

пътна мрежа, при осъществавянето на контрол от страна на РДГ – Велико 

Търново и държавните горски стопанства. 

  

През 2022 г. продължи  работата на Постоянната областна комисия 

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

целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на 

средства от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.  
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През месец март 2022г. е проведено е 1 неприсъствено заседание, на 

което бяха разгледани всички постъпили искания за финансиране и 

Искания за подновяване на финансиране по чл. 10, ал. 5 от Правилника на 

МКВПМС, като към Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет, Областен управител внесе 25 

подкрепителни становища по искания от кметовете на общини, на обща 

стойност 16 510 526 лв. 

През 2022г. с ПМС № 188/21.07.2022 г. на общините в област Велико 

Търново от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет бяха отпуснати: 

1. На Община Велико Търново средства в общ размер 518 875 лв., от 

които: 

а) За възстановяване сграда на Народно читалище "Народна просвета 

– 1874" в УПИ VIII, кв. 22-А, с. Ресен, – 87 734 лв.; 

б) За възстановяване сградата на читалище "Надежда 1869" – 

исторически паметник на културата, гр. Велико Търново – 431 141 лв.; 

2. На Община Горна Оряховица за разплащане на непредвидени 

разходи за възстановяване на улици в гр. Горна Оряховица, гр. Долна 

Оряховица, с. Правда и с. Писарево – 396 081 лв.; 

3. На Община Свищов за изграждане на подпорна стена в УПИ VI, 

кв. 206 по ПУП на гр. Свищов – II етап – 698 000 лв.; 

4. На Община Стражица за авариен ремонт на читалището в с. Камен 

– 117 973 лв.; 

Областният управител внесе за разглеждане в Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет пет 

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 планов период от Програмата на обща 

стойност 761234 лв.  

През 2022 г. с ПМС № 188/21.07.2022 г. бяха отпуснати 109 870 лв. 

за почистване на включения в първи планов период на „Програма за 

планово почистване на рeчни участъци с нарушена проводимост извън 

урбанизираните територии в област Велико Търново за периода 2022-2024 

година“ обект: Почистване на участък от река Росица в землището на с. 

Росица започващ на около 200 м преди стоманобетонен мост с координати 

на начало участък N 43о11′26,71″ E 25о15′29,19″ и край участък N 

43о11′30,50″ E 25о15′43,01″. Беше възложено изработването на 

инвестиционен проект за обекта, като същият е в процес на съгласуване с 

компетентните институции. 

През годината са проведени още 2 неприсъствени заседания на 

комисията,като са разгледани 3 искания на кметове на общини, за които 

Областен управител е внесъл подкрепителни становища. 

        През 2022 г. в Областна администрация на област Велико Търново 

беше актуализиран състава на Областната комисия „Военни паметници”. 
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През 2022 година са проведени 3 заседания на комисията. 

  Подкрепено беше изграждането на военен паметник на опълченците в 

с.Овча могила, Община Свищов, като през месец октомври  Областен 

управител участва в церемонията по тържественото му откриване. 

 Актуализиран беше Областния регистър на военните паметници в 

област Велико Търново съобразно предоставените от кметовете на 

общини, анкетни карти на военните паметници на територията на 

съответната община и решенията на Областната комисия „Военни 

паметници“. Регистърът съдържа общо 181 паметника и е отворен за 

извършване на промени /отпадане или включване/ на паметници, които са 

предмет за разглеждане по смисъла на Закона за военните паметници.

 През месец ноември Областният управител уважи тържественото 

отбелязване с военен ритуал на Деня на героите на Поликраище по повод 

110-годишнината от Балканската война и Архангелова задушница. 

Съставът и функциите на Областния съвет по сигурност са 

съобразени с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за отбраната  и въоръжените сили на Република България. Членовете са 

запознати с функционалните ин задължения за мирно и военно времеНа 

27.09.2022 г. беше проведено заседание на  Областния съвет по сигурност 

за изпълнение на писмо изх.№ 02-01-126/23.09.2022 г. от Министър - 

председателя на Рпублика България относно настаняване на украински 

граждани в област Велико Търново. Във връзка с увеличения миграционен 

натиск, членовете на Областния съвет за сигурност бяха запознати със 

задълженията и отговорностите, произтичащи от Оперативния план на 

Националния оперативен щаб.   

Проведени бяха работни срещи с цел координация между 

институциите, общините и областна администрация при посрещане и 

оказване на помощ на граждани от Република Украйна бягащи от войната.  

Със Заповед на Областен управител бе създаден Областен 

координационен център във връзка с кризата в Украйна, който да 

координира взаимодействието между държавните органи и местната власт 

за осигуряване на институционална подкрепа по отношение на 

здравеопазване, социално подпомагане, образование, трудова заетост и 

други възникнали нужди във връзка с приемането на украински граждани 

на територията на Република България и да събира, обработва и 

предоставя информация за наличните ресурси за настаняването им, както и 

да съдейства на БЧК, НПО и граждани във връзка със събирането и 

предоставянето на хуманитарни помощи. 

Създадена бе и организация за разкриване при необходимост на 

Център за  подпомагане на лица, потърсили закрила от войната в Украйна. 

 

Със своя заповед Областен управител на област Велико Търново 

създаде през 2022 г. КРИЗИСЕН ЩАБ ПО ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С 

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО. Целта и задачите на щаба са да се създаде координация, 
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взаимодействие и по-голяма оперативност между общините и останалите 

структури на територията на региона. В щаба участват представители на 

ВиК „Йовковци“ ООД, общините от областта, Асоциация по ВиК на 

обособена територия и Регионална здравна инспекция – Велико Търново. 

На територията на община Велико Търново има отделни населени места с 

проблеми, като най-сериозният е режима в село Ресен, в община Горна 

Оряховица най-проблемно остава село Драганово. Там ВиК подменя част 

от компрометираните водопроводи. Въпреки че авариите продължават, 

тази рехабилитация ще подобри ситуацията. В Павликени проблемите са в 

с. Долна Липница, с. Мусина, с. Батак, които са на режим заради 

пресъхнали водоизточници. Общината е успяла да договори пускането на 

вода по един от каналите на „Напоителни системи“ - Главен ляв 

разпределителен – Главен десен Бутовски – Главен ляв Баташки, като 

подаването на вода по протежение на каналите е необходимо за оросяване 

на дренажните източници в селата Недан, Батак и Караисен, които в 

отчетния период са били подложени на драстичен водоснабдителен режим. 

Проведени са редица разговори и срещи с ръководството на „Напоителни 

системи“ ЕАД – клон „Среден Дунав“, както и множество работни срещи 

за набелязване на мерки за преодоляване на проблемите. Областен 

управител проведе среща със служебния министър на регионалното 

развитие и благоустройство, за да коментират решаването на проблема с 

безводието в селата Совата, Горна Студена, Българско Сливово, където е 

въведено бедствено положение, както и за селата Александрово, Червена, 

Овча могила, Драгомирово и Морава, на територията на община Свищов, 

за които е обявено частично бедствено положение. В резултат на срещата 

през 2022 г. се извърши пълна подмяна на силно компрометирания 

довеждащ водопровод до село Българско Сливово, което е едно от 

населените места в община Свищов на воден режим, като за подмяната на 

3 км. водопровод са осигурени 350 000 лв. от МРРБ. Също така, за осемте 

населени места в общината, където е било обявено бедствено и частично 

бедствено положение, по инициатива на Областен управител бяха 

осигурени близо 150 000 литра питейна бутилирана вода от държавния 

резерв. 

Във връзка с осъществяване на държавната политика на областно 

ниво, Областен управител участва в среща между Българска банка за 

развитие и представители на бизнеса от областта. Бяха представени новите 

кредитни продукти на банката в подкрепа на сектори, които са извън 

обсега на търговските банки. 

Областен управител участва в среща на бизнеса от областите Велико 

Търново и Габрово, организирана от в. „Капитал“. На форума бяха 

дискутирани мерки за привличане на инвестиции, подобряване на 

инфраструктурата, градската среда и качеството на живот, както и 

бъдещето на IT сектора.  

Областен управител и експерти от Областна администрация Велико 

Търново участваха във форум за регионално развитие, който се проведе в 
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град Плевен. Представителите на МРРБ презентираха новите възможности 

за развитие в програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и 

Националния план за възстановяване и устойчивост в сферата на 

инфраструктурата. 

През месец октомври Областен управител взе участие в Научна 

конференция по проблемите на сигурността на НВУ във Велико Търново. 

Експерти от областна администрация участваха в работна среща с 

представители на Сдружението за подпомагане на малкия и среден бизнес. 

Бяха коментирани възможностите за финансиране по различните 

европейски програми на проекти от областните и общинските 

администрации, както и от предприемачи.  

По повод осъществяване на държавната политика на областно ниво в 

сферата на екологията, по инициатива на Областен управител на област 

Велико Търново стартираха ежемесечни проверки по осъществяване 

сметосъбирането и сметоизвозването в десетте общини на област Велико 

Търново, в които участват експерти от Инспекцията по труда, Регионална 

инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, ОД на МВР – 

Велико Търново и отдел „Автомобилна администрация“ – Велико 

Търново. Целта на проверките е да се защити обществения интерес и 

гражданите на областта да получават възможно най-качествената услуга по 

сметосъбиране и извозване. При извършване на проверките Дирекция 

„Инспекция по труда – Велико Търново“ съблюдава дали се спазва 

трудовото законодателство и безопасните условия на труд, Регионална 

инспекция по околната среда и водите – Велико Търново инспектира 

сметосъбирането и сметоизвозването съгласно своите компетенции, а ОД 

на МВР и „Автомобилна администрация“ проверяваха техническото 

състояние на сметосъбиращата техника. В резултат  на извършената 

дейност, работниците в десетте общини на областта са снабдени от 

работодателите със светлоотразителни жилетки с оглед осигуряване на 

безопасност при извършване на дейността по сметосъбиране и 

сметоизвозване, установени са 57 нарушения на нормативни актове при 

проверка на работодатели, които организират сметосъбирането и 

сметоизвозването на територията на областта. Нарушенията касаят 

Кодекса на труда, Закона за безопасните условия на труда, Наредбата за 

минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на 

работните места и при използване на работно оборудване и Наредбата за 

условията на реда за провеждането на периодично оборудване и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд от КТ. Освен това са нарушени 

Наредбата за задължителни предварителни медицински прегледи на 

работниците, Наредбата за използване на лични предпазни средства на 

работното място и Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

За отстраняване на констатираните нарушения, както и за предотвратяване 



Доклад за дейността на Областна администрация Велико Търново, 2022 г. 

 

 48 

и отстраняване на вредните последици от тях, спрямо юридическите лица 

са приложени принудителни административни мерки в съответствие с 

глава ХIХ на Кодекса на труда. 

През 2022 г. със свое писмо до Изпълнителната агенция по околната 

среда Областен управител на област Велико Търново поиска да бъдат 

регламентирани най-строги норми за допустими емисии, които се 

генерират от производството на завода за ламинирани плоскости 

„Кроношпан България“ ЕООД. В писмото е посочено, че това може да 

стане като се промени комплексното разрешително на предприятието, 

което е от 2018 г. Проблемът е, че отделяните вещества са интензивно 

миришещи, и въпреки спазването на нормите, при температурните 

инверсии и вятър в посока югоизток, те се разпространяват извън 

площадката под формата на мъгла със синкав лазурен оттенък и 

предизвикват дискомфорт на населението и гостите на град Велико 

Търново. 

В жалба до Административния съд във Велико Търново чрез 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново през 

м. август 2022 г. Областен управител поиска да се обяви за нищожно 

решение № ВТ-04-ЕО/2021 г. на инспекцията за липсата на екологична 

оценка за кариерата край с. Върбовка, общ. Павликени. Решението на 

РИОСВ - Велико Търново е за липса на необходимост от извършване на 

екологична оценка във връзка със завода за каменна вата край селото. 

Според молбата на Областен управител до административния съд, 

основанията за нищожност на издадената заповед са поради нарушения на 

материалния закон – липса на предпоставки за извършване на преценка 

необходимостта от завършване на екологична оценка. Решението на 

тогавашното ръководство на Регионална инспекция по околната среда и 

водите – Велико Търново противоречи на законови разпоредби и води до 

превратно упражняване на власт.   

В края на 2022 г. Областният управител се срещна с представители 

на гражданското сдружение „Ти решаваш“, като на срещата се обсъди 

въпроса с бъдещото изграждане на завода за каменна вата в с. Върбовка. 

Представителите на гражданското сдружение изразиха мнение, че 

гражданите на община Павликени са останали огорчени от отменения два 

дни преди провеждането му екологичен експертен съвет, на който е 

следвало да се разгледа доклада по ОВОС, както и от определение на 

административния съд, с което магистратите оставиха без разглеждане 

жалбата на Областен управител срещу решение на РИОСВ с мотив, че 

същият няма право да оспорва административни  актове, издадени от други 

административни органи, какъвто е директорът на Регионална инспекция 

по околната среда и водите – Велико Търново.  
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На 13.07.2022 г. Областен управител проведе работна среща с 

представители на Гражданско сдружение „Велико Търново за гората“. 

Тема на разговора беше чистотата на въздуха във Велико Търново и 

адекватни мерки срещу промишлените замърсители.  

На 27.04.2022 г. Областен управител домакинства работна среща с 

областните управители от Северна България по проблемите на развитието 

на туризма в Северен централен район. Бяха набелязани конкретни мерки 

за представяне на атрактивни туристически продукти с акцент привличане 

на български и румънски туристи. Срещата е част от поредица събития, на 

които се коментираха туристическите профили на областите и се 

разглеждаха възможностите за развитие на туризма. 

През отчетната година се изготви и прие Областна аптечна карта 

съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Картата представя необходимия минимален брой аптеки по видове 

дейности, както и минимален брой на работещите магистър-фармацевти и 

помощник-фармацевти в аптеки, които се определят съгласно 

потребностите на населението в областта. 

Областна администрация оказа активно съдействие и се включи в 

акцията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“, която се 

проведе на 17.09.2022 г. От цялата Великотърновска област в 

инициативата участваха над 2 000 доброволци.  

14.2. Създаване на работещ механизъм за мониторинг и контрол 

на стратегически документи 

В резултат на изпълнение на мерки, свързани с CAF, беше създаден 

Механизъм за мониторинг и контрол на стратегически документи. 

 

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 

2022 г. сигнали в тази насока не са постъпвали. 
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През 2022 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 35 броя декларации по чл. 35, ал. 1 от 

ЗПКОНПИ, както следва: 

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

ЗПКОНПИ – 10 броя декларации;  

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

ЗПКОНПИ - 25 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 2022 г. са 25 на 

брой.  

 В установеният срок, съгласно регистъра на подадените декларации 

по ЗПКОНПИ, пред органа по назначаване Областен управител са 

подадени 25 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 2022 г. не са 

констатирани нарушения. 

В администрацията през отчетния период не са постъпвали сигнали 

по реда на чл. 6 ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване 

на проверка на деклрациите и за установяване на конфликт на интереси. 

 

15.2. Създаване на условия за превенция и противодействие на 

корупцията  

През 2022 г. Областна администрация Велико Търново в своята 

дейност продължава да се стреми към прозрачност на управленските 

процеси и при предоставянето на публичните услуги. 

Предоставянето на административни услуги в Областна 

администрация Велико Търново е организирано на принципа „едно гише”, 

което ограничава прекия контакт между потребителя на услугата и 

служителя и намалява риска от корупционни действия.  

Създаден е публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, 

ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество от служителите на Областна 

администрация Велико Търново. 
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През годината няма постъпили сигнали за корупционни действия до 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията в област Велико Търново. 

 Създадена е Среда на обществена нетърпимост към корупцията, 

като за целта на входа на административната сграда е поставена кутия за 

сигнали за корупция и в сайта на администрацияна и в центъра за 

административно обслужване е на разположение анкетно проучване за 

мнението на гражданите по въпроса за корупцията в публичните 

институции. 

През 2022 г. няма постъпили сигнали, свързани с корупционни 

практики и също така 100% от анкетираните потребители са отговорили, 

че не са били свидетели на корупционни практики. 

 
 

 

 

 


