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                         РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

               ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

               НА ОБЛАСТ ВРАЦА 
 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

2017  
ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВРАЦА 

 
 

Настоящият доклад за дейността  на Областна администрация Враца  е изготвен 

на основание чл. 63 от Закона за администрацията, Устройствения правилник на 

областните администрации, Програма за управление на Правителството на Република 

България за периода 2017-2021 година, стратегическите документи на областно ниво – 
Областна стратегия за развитие 2014 – 2020, Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в Област Враца 2016 – 2020 г., Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради и одобрените оперативни програми. 

Структурата на Доклада е представена, съгласно определените стратегически цели на 

администрацията за 2017 година и степента на изпълнение на нормативно заложените 

задължения: 

 

 

Цел 1. Координиране на дейностите и провеждане на ефективна 

регионална политика на територията на Област Враца чрез 

взаимодействие с местната власт и всички заинтересовани страни 
 

Осъществяване на наблюдение изпълнението на планови и стратегически 

документи на областно и общинско ниво 

 

В съответствие с чл.30 ал.2 от Закона за регионалното развитие „наблюдението 

и оценката отчитат резултатите от изпълнението на документите, които допринасят за 

регионалното развитие“. В контекста на Закона и Правилника за прилагането му е 

осъществено наблюдение по изпълнението на плановите и стратегически документи 

на областно и общинско ниво и са  извършени следните дейности: 

Със съдействието и в координация с местната власт  ‒ общините Борован, 

Враца, Козлодуй, Мездра, Мизия и Роман, Дирекция „Регионална служба по 

заетостта“‒ Монтана и Областно пътно управление ‒ Враца е предоставена 

информация, необходима за Годишния доклад за наблюдение на РПР 2014-2020. 

Ежегодно се изисква с писма информацията от 10-те  общини, но  практиката доказва, 

че Областна администрация ‒ Враца не получава всички доклади и затова се изпращат 

напомнителни писма за изготвяне на Годишните доклади за наблюдение на ОПР 2014-

2020. През 2017 г. е извършен преглед на решенията на общинските съвети с цел 

информиране за изготвените от общините доклади. Изготвена е справка за Годишните 

доклади за изпълнението на ОПР 2014-2020 за 2016 г.  

Изготвен е на доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие 2014-

2020, за 2016 г. При изготвянето на Доклада е използвана предоставената от общините 
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информация от Годишните доклади за изпълнение на Общинските планове за 

развитие за 2015 г. и справка за значими проекти, финансирани от източници извън 

Оперативните програми, както и информация от Годишния доклад за изпълнението на 

Регионалния план за развитие на СЗР за 2016 г. Освен това са използвани данни за 

изпълняваните на територията на Област Враца проекти, публикувани в 

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти 

на Европейския съюз в България. 

Във връзка с изпълнението на чл.59 и чл.63 от Закона за администрацията са 

изготвени Приложение 1 и 2 относно Отчета за изпълнението на стратегическите цели 

на Областна администрация ‒ Враца за 2016 г. и План на стратегическите цели за 2017 

г., които са изпратени до Главния секретар на Администрацията на МС с писмо Изх. 

№ 0300-7-(15)/23.02.2017 г.  

За целите на годишния Доклад на АМС са подадени данните и изпратени в  

Приложение № 4 - Отчет на показателите за полза/ефект – Политика "Осъществяване 

на държавните функции на територията на областите в България" и Приложение № 5 - 

Отчет на показателите за изпълнение по програми – "Осъществяване на държавната 

политика на областно ниво, в частта, която касае регионалното развитие" – писмо 

Изх. № 0300-1-(98)27.01.2017 г.  

В процеса на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги е изготвен индикативен график за заседанията на ОСР и ЗМО за изпълнение на 

ОСРСУ. Съгласно раздел 6 „Управление и координация на изпълнението на 

стратегията“ – т. 6.2 „Система на мониторинг и оценка. Работа на ЗМО“ се определя  

механизма за периодичен преглед или така наречената система за мониторинг, която е 

ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено 

за дългосрочни и комплексни интервенции като Областната стратегия за социалните 

услуги в област Враца. Основната цел на мониторинга е да се направи оценка на 

постигнатите резултати в съответствие с предварително поставените цели. С помощта 

на мониторинга по-ясно се идентифицират потенциалните пречки в реализирането на 

социалната стратегия, както и се създават възможности за изработване на конкретни 

механизми за тяхното преодоляване.  Мониторингът се извършва, за да се подпомогне 

процеса на управление на Стратегията. За 2017 г. е организирана работата по 

изготвяне, съгласуване и приемане на Мониторинговият доклад за изпълнението на 

ОСРСУ и експерти от ОА ‒Враца са взели активно участие. Провеждани са работни 

срещи с членове на ЗМО във връзка с изготвянето на Годишния мониторингов доклад 

по ОСРСУ. През отчетния период Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) е провело 2 

заседания, съвместно с Областния координационен механизъм за 

деинституционализация (ОКМД), като на 03.10.2017 г. на заседание на членовете на 

ЗМО е гласуван Годишен мониторингов доклад за 2016 г., за изпълнението на 

Областната стратегия за развитие на социални услуги 2016-2020 г. Разработването на 

Доклада е организирано от Заместник-председателя на Звеното за мониторинг и 

оценка (ЗМО) и Директор на РДСП – Враца съвместно с координаторите от Областна 

администрация – Враца и е предоставен за предложения, корекции и допълнения на 

общините и заинтересованите институции. 

Във връзка с разработването на План за изпълнение на Националната стратегия 

за младежта (2010-2020) за 2017 г. и Годишен доклад за младежта за 2016 г., както и 

изготвяне на Областния план за младежта за 2017 г. са изпратени  писма до общините  

и са проведени консултации за попълване на приложенията, които са необходими за 

изготвяне на Областен план за младежта за 2017 г. В резултат са попълнени 

побучените данни от 10-те общини в Приложение 1: Отчет за изпълнение през 2016 г. 

на Плана за младежта; Приложение 3: План за 2017 г. и е обобщена информацията за 

Приложение 2: Аналитична справка. 

Относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

Окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално 
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развитие на Република България за периода 2005-2015 г. е изготвено и изпратено 

становище до МРРБ. 

В изпълнение на един от приоритетите на Програмата за управление на  

Правителството на Република България 2017-2021 ‒ „Развитие на електронното 

управление“ и по предложение на Държавна агенция „Електронно управление“, е 

изготвено положително становище на Проект на Решение на МС за публикуване на 

списък с отворени данни в Портал за отворени данни, в който за областните 

администрации се приема да се публикуват Регистър на върнатите за ново обсъждане 

решения на общинските съвети, Регистър на дейността на областните съвети и 

комисии, Регистър на издадените разрешения за строеж, Регистър на издадените 

актове за изработване на устройствени планове и измененията им, регистър на 

категоризираните туристически обекти, регистър на обектите, въведени в 

експлоатация, Регистър на обществените поръчки, и Регистър на свлачищата. 

За изменение и допълнение на на Постановление № 157 на Министерския съвет 

от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление (Обн. 

ДВ. бр. 69 от 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2014 г., изм. ДВ. бр. 102 от 2014 г., изм. 

и доп. ДВ. бр. 19 от 2015 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2017 г.) и на основание чл.32, ал.3 и 

чл.34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата 

администрация, по инициатива на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, е подготвено и изпратено положително становище на Проекта за 

Решение на МС. 

По повод на приетата Национална стратегия за развитие на научните 

изследвания в Република България 2017-2030 г. с писмо до Министъра на 

образованието и науката, е предоставен списък на научните области и научни 

направления, по които на Областна администрация – Враца ще бъдат необходими 

експертизи и становища при неотложно възникнали потребности и проблеми от 

регионално значение. 

Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз 

В рамките на Работната Програма на Правителството, през месец юни 2017 

година Областна администрация – Враца се включи с предложения и дейности за 

Комуникационната програма.  

Комуникационни инициативи "Десет години България в Европейския съюз и 

Българско председателство на Съвета на ЕС. Развитие на регионите – насърчаване на 

ефективното партньорство" бяха проведени в периода октомври – ноември, в 

общините Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово, както и в четири читалища в с. 

Войводово, общ. Мизия, гр. Криводол, с. Типченица, общ. Мездра и в с. Челопек, 

общ. Враца. Изпълнението на инициативите  е във връзка с одобрената с Решение на 

Министерския съвет № 501/31.08.2017 г. работна програма на Комуникационната 

стратегия на Република България за Европейския съюз (ЕС), за 2017 г.    

С десетата годишнина от членството на България в ЕС и с приоритетите на 

Българското председателство на Съвета на ЕС бяха запознати над 1 100 участници в 

публичните срещи в общините и над 680 участници в четирите публични събития в 

читалища от област Враца, както и широк кръг от гражданското общество, чрез 

средствата за масово осведомяване.  

Представени са ключовите послания и приоритети на Българското 

председателство на Съвета на Европа.  

В рамките на дебатите на тема: "Развитие на регионите – насърчаване на 

ефективното партньорство" са обсъдени и потвърдени националните и регионални 

приоритети, ориентирани към бъдещето, съсредоточени върху очакванията на 

гражданите и бизнеса, съвместното преодоляване на общите предизвикателства и 

достигане до реални резултати, които да бъдат включени в стратегическия дневен ред 

на ЕС. 
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На проведените информационни събития участниците дебатираха по под-теми 

свързани с предприемачеството, бизнеса и образованието, икономиката, социалната 

интеграция и заетост, сигурност и енергетика във фокуса на предстоящото Българско 

председателство. Проведените събития са следните: 

1. Инициативата в гр. Бяла Слатина се проведе на 20 октомври, с над 500 

участници и официални гости:  Владимир Уручев, евродепутат, Зорница Русинова 

заместник-министърът на труда и социалната политика, Красен Кръстев народен 

представител, Иван Тодоров, представител на Българската агенция за инвестиции, Иво 

Цветков, кмет на община Бяла Слатина, Веселка Борисова, председател на общински 

съвет Бяла Слатина. 

Първи панел: 

 Писмено обръщение от Мария Габриел, еврокомисар по цифрова 

икономика и цифрово общество; 

 Презентация на Областния управител и открита дискусия на тема 

"Развитие на регионите – насърчаване на ефективното партньорство в икономиката, 

социалната интеграция и заетостта", от Владимир Уручев, евродепутат; 

 Презентация на тема „Приоритетите в областта на заетостта и социалната 

политика по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз“ 

от Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика; 

 Презентация на тема „Мястото на България на инвестиционната карта на 

Европа. Привличане на инвеститори“ от Иван Тодоров,  експерт от БАИ. 

Втори панел:  

 Открита изложба-живопис на художника Радослав Нейчев в градската 

галерия. 

2. Публичното събитие в гр. Оряхово се проведе на 10 ноември, с над 450 

участници от гр. Оряхово и населените места на общината и официални гости: 

евродепутатът Владимир Уручев, Красен Кръстев, народен представител, Пламен 

Лазаров, изпълнителен директор на „Агротехчаст“ АД – гр. Оряхово, Росен Добрев, 

кмет на община Оряхово, Румяна Декова, председател на общински съвет Оряхово, 

Ралица Добрева, народен представител. 

Първи панел:  

 Презентация на Областния управител и проведена дискусия на тема 

"Развитие на регионите – насърчаване на ефективното партньорство в 

предприемачеството, бизнеса и образованието". 

Втори панел:  

 Фолклорен спектакъл „Шепота на старата лоза“ по сценарий на Христина 

Цонева. 

3. Събитието в гр. Козлодуй се проведе на 24 ноември с над 150 участници и 

официални гости: Владимир Уручев, евродепутат, Красен Кръстев, народен 

представител, Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката, инж. Славян Лачев, 

ръководител управление и експлоатация „АЕЦ – Козлодуй“ ЕАД, комисар Николай 

Григоров, заместник-директор на ОД на МВР – Враца, Маринела Николова, кмет на 

община Козлодуй, Мая Занева, председател на общински съвет Козлодуй. 

Първи панел:  

 Презентация на Областния управител и откриване от евродепутатът 

Владимир Уручев на дискусия, на тема "Развитие на регионите – насърчаване на 

ефективното партньорство в сигурността и енергетиката". Изнесени бяха и 

презентации; 

 "Приоритетите в областта на енергетиката по време на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз", от Жечо Станков, зам.-министър на 

енергетиката; 
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 Високите изисквания за сигурността на територията на АЕЦ във фокуса на 

предстоящото Българско председателство и успешното партньорство с всички 

заинтересовани институции, представи комисар Николай Григоров, зам.-директор на 

ОД на МВР – Враца;  

Втори панел:  

 Фолклорен спектакъл изнесоха деца и ученици към Центъра за работа с деца 

- гр. Козлодуй. 

4. Събития в читалищата 

При препълнени зали преминаха и културните събития в четирите читалища в 

с. Войводово, гр. Криводол, с. Типченица и с. Челопек. 

В рамките на културните събития е представена информация, свързана с 

членството на България в ЕС, ползите и привлечените инвестиции от европейски 

средства на територията на област Враца, и с предстоящото Председателство на Съвета 

на ЕС. Също така отчитайки факта, че 2018 г. е Европейска година на културното 

наследство, тези събития бяха повод да се акцентира върху богатството на Българския 

фолклор и по великолепен начин да бъде вплетен приноса на Българското културно и 

кулинарно наследство в съкровищницата на Европейското наследство.  

1. Събитието в НЧ "Христо Ботев", с. Войводово се проведе на 11 

ноември, с участието на Светлин Миланов - носител на първа награда на „Пирин 

фолк“ 2016 г. Присъстваха над 40 гости и жители на селото. 

2. На 17 ноември в НЧ "Никола Йонков Вапцаров 1924", гр. Криводол, 

100 изпълнители и самодейци от читалището се изявиха на сцената в грандиозен 

концерт-спектакъл, като пресъздадоха пред повече от 400 зрители, културното 

многообразие на държавите България, Австрия и Естония и останалите страни-членки 

на ЕС. 

3. В с. Типченица, на 18 ноември, от самодейци от НЧ "Съзнание 1899", беше 

представен фолклорен спектакъл, включващ изпълнение на Хор за народни песни 

„Типченски майки“, музикална формация "Фолк реактор" и хумористична програма. 

Присъстваха над 40 гости. 

4. Събитието в НЧ "Огнище 1930", с.Челопек се състоя на 25 ноември 
пред повече от 100 жители и гости. С културно-опознавателна игра "Аз вече познавам 

Европейския съюз", с участието и на Областния управител, децата от с. Челопек 

показаха страната, която обичат, като една проевропейска България, интегриран член, 

нужен за бъдещото развитие на Европа. Участниците в събитието се насладиха и на 

кулинарна изложба представяща традиционни за с. Челопек ястия, подготвена от 

жителите на селото. 

Постигнатите резултати са: 

Изграждане и поддържане на високо обществено доверие към европейските и 

национални институции във фокуса на Българското председателство.  

Коментирани реални възможности за страната ни и за Област Врацав рамките на 

председателството. Запознаване на широката общественост с ползите от членството на 

България в Европейския съюз и привлечените инвестиции от европейски средства на 

територията на област Враца. 

Насърчаване и стимулиране (активно) професионално и компетентно участие на 

всички заинтересовани страни в проведените дебати за развитие на регионите в 

приоритетните за Област Врацасекторни политики. 

Активно участие в дискусията "Развитие на регионите – насърчаване на 

ефективното партньорство" от страна на присъстващите целеви групи, провокирани от 

представената информация и участието на официалните гости.  
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Заседания на Областен съвет за развитие 

Дейностите по организационно-техническо осигуряване на заседанията на 

Областния съвет за развитие, извършени през 2017 година са: подготовка на 

предварителни материали, изпращане на покани и предварителни материали за 

заседанията, подготовка на сценарии, изготвяне на протоколи, изпращане на 

протоколите до членовете на Съвета и до Секретариата на РСР на СЗР.  

Актуализиране на Заповед за състава на ОСР. 

През отчетния период Областния съвет за развитие е провел 2 заседания, както 

следва:  

1. Редовно заседание на 12 април 2017 г., с основна точка в Дневния ред: 

разгледана и съгласувана Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на Област Враца2017-2019 г., в изпълнение на разпоредбата на чл. 

196, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Членовете на Областния съвет за развитие са запознати с изискванията на 

Закона за предучилищното и училищното образование, където са регламентирани 

задълженията на Областните управители да организират разработването на 

Стратегията. В изпълнение на това задължение, със Заповед на Областния управител е 

създаден екип на областно ниво, който работи да разработи стратегическия документ. 

В съвместната работа, продължила няколко месеца, са участвали всички 

заинтересовани страни - Областна администрация, Регионално управление на 

образованието, Регионална дирекция "Социално подпомагане" и представители на 

общините. 

Обсъдени са въпроси свързани със сроковете и задълженията на общините 

относно разработването и приемане на Общинските планове и Стратегии, както и по 

отношение на екипите, извършващи индивидуалната оценка на децата и учениците. 

2. Редовно заседание на 30 ноември 2017 г., на което от директорът на 

ОПУ – Враца е представена актуална информация за състоянието на републиканската 

пътна мрежа на територията на Област Врацаи предвидените от АПИ дейности за 

реализация през 2018 г. Разгледан е напредъка по Националната програма за 

Енергийна ефективност в област Враца. Началникът на РУО – Враца е запознал 

членовете на ОСР с резултатите от предприетите действия по Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца 

и ученици в Област Враца и е представено дуалното образование и обучение в 

училищата от област Враца. Във връзка с Националната програма за обучение и 

заетост "Работа", стартирала пилотно през месец септември в общините Борован, 

Криводол и Хайредин, които са с равнище на безработица над средното за областта, 

представителите на горепосочените общини са отчели ползите и социалните ефекти. 

Членовете на ОСР са запознати и със справка за дейността на областните 

съвети и комисии към Областния съвет за развитие и към Областния управител, през 

2017 г., както и с обобщение на проведените от Областна администрация – Враца 

публични събития в изпълнение на одобрената с Решение на Министерския съвет 

Работна програма на Комуникационната стратегия на Република България за 

Европейския съюз за 2017 г. 

Подпомагане на дейността по организирането на заседания на 

Регионалния съвет за развитие / РСР / на Северозападния район /СЗР/: 

Съобразно приетия план за работа на РСР на СЗР и по подпомагане на 

функционирането за дейността му чрез взаимодействие със Секретариата на 

Регионалния съвет за развитие на СЗР са извършени следните конкретни дейности:  

Изготвени писма до Кметовете на общини, ДРЗС Монтана и ОПУ във връзка с 

осигуряване на информация за целите на Годишния доклад за изпълнение на РПР на 

СЗР за 2016 г.  
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Структуриране на информация за годишния доклад на РПР на СЗР за 2016 г. и 

изпращането й на Секретариата на РСР на СЗР. Изготвяне на информация за Област 

Враца във връзка с предстоящо разработване на Алманах на регионите в България 

през 2017 г., с възложител Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. 

Във връзка с предстоящо разработване на Алманах на регионите в България 

през 2017 г. е изпратена информация за Област Врацас писмо до Секретариата на РСР 

на СЗР .  

За участието на Областния управител в заседанията на РСР на СЗР през 2017 г. 

–  март, юни, октомври и през декември са подготвени и изпратени потвърждения (в 

Секретариата), заедно с предложения за подготовка на Дневен ред на заседанията.  

По дейността за осъществяване на контрол на териториалните звена на 

централната изпълнителна власт и в съответствие с установените Правила за 

взаимодействие между Областен управител на Област Враца и ръководителите на 

териториални звена на централната изпълнителна власт, са предоставени 2 отчета по 

шестмесечие за 2017 г. 

 

Проекти 

 

Проект „Координирани и ефективни реакции на властите при извънредни 

ситуации в региона Долж-Враца с акроним DJ-VR: R.A.E.S., код 15.3.1.040 

Областна администрация – Враца /Б3/ кандидатства съвместно с Окръжен 

съвет –  Долж /ВБ/ и Инспектората за извънредни ситуации "Олтения" –  окръг Долж 

/Б2/, чрез проектно предложение в рамките на Първата покана на Програма Интеррег 

V-A Румъния - България 2014 - 2020 г. 

С решение № 30 от 14.11.2016 г. на Комитета за наблюдение на Програмата е 

одобрен гореспоменатият проект, като е класиран с висок резултат на трето място от 

общо осем одобрени проекта по Приоритетна ос 3, Инвестиционен приоритет 3.1: 

Подобряване на управлението на риска в трансграничния регион. 

От януари 2017 г. Областна администрация –  Враца води преговори и писмена 

кореспонденция за Решение на Министерския съвет или утвърдително писмо за 

осигуряване на 2% собствено съфинансиране, както и налични средства за 

тригодишния период на изпълнение, като задължително условие при представяне на 

необходимите документи, за да може ВБ да сключи договора за безвъзмездна помощ. 

Отчитайки трудностите за осигуряване на значителния финансов ресурси от 

страна на основния разпоредител с бюджет – Министерски съвет за 2% собствен 

принос и наличните средства, необходими за проекта, ОА – Враца предложи две 

възможности за разрешаване на проблема: 

1. В случай на съгласие от страна на Министерския съвет за осигуряване на 

необходимите средства от собствения им бюджет, е необходимо решение на 

Министерския съвет или утвърдително писмо от администрацията на МС. 

2. В случай на съгласие за финансиране на проекта чрез заем от Фонд "Флаг", 

която възможност изпълнителният директор е потвърдил с писмо вх. № № 0600-45- 

(18)/21.04.2017 г. до Областния управител на област Враца, е необходимо решение на 

Министерския съвет или утвърдително писмо от името на администрацията на МС. 

Подписването на договора беше отложено седем пъти и с уведомително писмо 

на РО за ТГС – Кълъраш с вх. № 0600-45-(24) от 27.06.2017 беше даден последен 

краен срок за разрешаване на проблема –  24.07.2017.  
С Писмо с вх. № 0600-45-(29)/26.07.2017 от кабинета на Министър-

председателя беше получен отрицателен отговор, поради което Областна 

администрация – Враца инициира промяна на партньор Б3 – ОА – Враца с Община 

Враца. След проведени преговори и кореспонденция и с разрешение на Съвместния 

секретариат Община Враца пое ангажимент  като партньор в проекта.  
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Проект „Координиране и подпомагане на модернизацията на 

обществените здравни услуги в областите Долж и Враца“, код 16.5.2.061, еMS 

ROBG-160 

Проектът стартира своето изпълнение през 2017 г. Бяха проведени 

предвидените по Апликационна форма 4 работни срещи, стартиращи 

пресконференции в гр. Крайова и гр. Враца и беше изготвен „Анализ на текущата 

ситуация на здравните услуги в Долж и Враца“. Стартираща пресконференция на 

проекта се състоя в Областна администрация ‒Враца  на21.09.2017 г. 

 

По Цел 1. „Координиране на дейностите и провеждане на ефективна 

регионална политика на територията на Област Враца чрез взаимодействие с местната 

власт и всички заинтересовани страни“ са реализирани  планираните  дейности и 

целта е напълно постигната ‒100% , индикаторите са изпълнени. 

Освен дейностите, заложени в Плана и обосновани от постигането на Целта, са 

извършени и други, които са вменени в съответствие с нормативните документи.  

 

Цел 2.  Съдействие в процеса на одобряване и реализиране на 

Целенасочената инвестиционна програма за Северозападна 

България (ЦИП), Под-програма 1, на областно ниво 
 

Изготвени са предложения за Проект за ремонт на второкласната и третокласна 

пътна мрежа, който да бъде включен като приоритетен в актуализираната 

Целенасочената инвестиционна програма, чието одобрение и финансиране следва да 

стартира през 2018 година. По инициатива на Областния управител на област Враца, 

до МРРБ е изпратено мотивирано предложение от Областните управители на петте 

области в Северозападния район за инфраструктурни ремонти на пътища от 

второкласна и третокласна пътна мрежа в Северозападен район. 

За 2017 година Цел 2.  "Съдействие в процеса на одобряване и реализиране на 

Целенасочената инвестиционна програма за Северозападна България (ЦИП), Под-

програма 1, на областно ниво" е изпълнена 100%, в съответствие със заложените 

дейности и индикатори. 

 

Съвместно с Областно пътно управление е изготвен Анализ и приоритизиране 

на второкласните и третокласните републикански пътища в Северозападен район, 

според територията, която обслужват и необходимостта от спешни ремонтни 

дейности. През годината е водена кореспонденция с ОПУ, АПИ, други институции и 

кметове на общини относно състоянието на пътната мрежа и отчети за дейността на 

територията на областта. С писмо Изх. 0600-39-(2)/18.09.2017 г. е изпратена 

информация с технически задания и обща стойност в размер на 2 083 977,70 лв. на 

необходимите средства за предприемане на спешни мерки, с цел поддържане и 

безопасно експлоатационно състояние на републиканските пътища на територията на 

Област Враца. През 2017 г. по информация на ОПУ са извършени дейности по текущ 

ремонт и поддържане на пътищата в общините Мездра, Оряхово, Козлодуй, Роман и 

Хайредин. Продължава рехабилитацията на участъка от третокласен път 101 на 

територията на град Враца. На 28.09.2017 г. Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството направи първа копка в гр.Враца на рехабилитацията на пътя за 

пещера „Леденика“ в градската част. За пролетта на 2018 г. са отложени дейностите, 

Цел 3. Подобряване инвестиционната среда в Област Врацачрез 

подобряване на техническата инфраструктура: развитие на пътната 

инфраструктура; подобряване на енергийната ефективност 
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които технологично не могат да се извършат през зимния сезон. Ремонтът на пътя 

„Враца – пещера „Леденика“ ще приключи в договорения 18-месечен срок. Основният 

ремонт на третокласния път, който е единствената връзка до Врачанския Балкан и 

пещерата Леденика, се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Откриването на ремонтирания бул. „Васил 

Кънчов“ , републикански път I-1 (E-79) на територията на град Враца от км 143+164 

до км 151+010  е изпълнен на два етапа и беше открит на същата дата от Министър 

Нанков. Проектът за цялостното обновяване на четирилентовата главна пътна артерия 

е реализиран със средства от държавния бюджет, предоставени с Постановление № 

113 от 05.05.2016 г. и Постановление № 308 от 17.11.2016 г. на Министерски съвет. 

Този важен участък от пътната мрежа на областния град, който е с дължина близо 8 

км не е ремонтиран от почти 30 години.  В плана на дейностите на ОПУ за 2018 

година са заложени ремонти на участъци от републиканската пътна мрежа Криводол – 

Ракево и Гложене – Бутан – Хайредин, до разклона за Манастирище. На кръговото 

кръстовище на обходния път на град Враца и второкласния път II-15 Враца – Мизия е 

инсталирано от Агенция „Пътна инфраструктура“ енергоефективно LED осветление. 

За по-добра видимост при шофиране през нощта, повишаване на безопасността и 

удобството при пътуване са монтирани 12 стълба с 24 бр. осветителни тела.  

С Постановление № 260/24.11.2017 г., Министерски съвет отпусна 

допълнителни средства по бюджетите на 7 общини от Област Врацаза ремонт на 

улична мрежа и за реализиране на инфраструктурни проекти в подкрепа на 

общинската социална и жилищна среда.  За Община Козлодуй са предвидени 860 821 

лв., като от тези средства за ремонтни дейности в две детски градини ще бъдат 

използвани 660 821 лв., и за ремонт на ул. „Хаджи Димитър“ – 200 000 лв. За Община 

Бяла Слатина са осигурени средства за ремонт на асфалтова настилка по улици в гр. 

Бяла Слатина, с. Попица и с. Търнава на обща стойност 860 000 лв. За ремонт на 

улици в селата на община Криводол са предвидени 600 000 лв., а за рехабилитация на 

улици на територията на община Борован – 300 000 лв. Средства на обща стойност 

416 348 лв. отпусна Правителството на Община Мездра за ремонт на улици. 

Допълнително средства на обща стойност 200 000 лв. са осигурени за ремонт и 

рехабилитация на улици и в Община Хайредин. 

 

Заседания на Областна транспортна комисия 

 

През 2017 година са проведени 3 заседания на Областна транспортна комисия 

на 21.04.2017 г., 21.08.2017 г. и 12.12.2018 г. със следните решения: 

Решение за издаване на Заповед на Областния управител за удължаване срока 

до шест месеца на Заповед за възлагане на обществен превоз без конкурс, съгласно чл. 

29, т. 2 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси 

(загл. изм. - дв, бр. 44 от 2011 г.), поради риск Община Мездра да остане без 

обслужващ автобусен транспорт по автобусните линии Зверино – Оселна; Зверино – 

Игнатица; Зверино – Очин дол; Очин дол – Мездра; Мездра – Горна Кремена; Мездра 

– Типченица; Мездра – Цаконица; Мездра -  Цаконица – Горна Бешовица; Мездра – 

Горна Бешовица; Враца – Мездра; Мездра – Върбешница; Мездра – Моравица; 

Мездра – Старо село и Мездра – Ослен Криводол; 

Решение за приемане на предложението на Кмета на Община Враца за 

съкращаване на маршрута на съществуващи автобусни линии; 

Решение за издаване на Заповед  на Областния управител относно разрешаване 

възлагането на превоз без конкурс, съгласно маршрутно разписание София - 

Козлодуй, с часове на тръгване от гр. Козлодуй в 15,00 ч. и от гр. София в 08,15 ч. и  

маршрутно разписание Враца - Козлодуй, с часове на тръгване от гр. Козлодуй в 06,20 

ч. и 12,15 ч. и от гр. София в 10,00 ч. и 15,00 ч.,  поради прекратяването на договори 
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№ 271/17.12.2015 г. и № 272/17.12.2015 г. и възникналата необходимост от спешно 

осигуряване на превозвач по съществуващи автобусни линии; 

Решение за издаване на Заповед  Заповед  на Областния управител за възлагане 

на обществен превоз без конкурс, съгласно чл. 29 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г., по 

маршрутно разписание Оряхово - Селановци, с часове на тръгване от гр. Оряхово в 

09,00 ч.; 12,00 ч.; 14,00 ч.; 16,00 ч. 17,15 ч. и от с. Селановци в 07,30 ч.; 09,20 ч.; 12,30 

ч.; 14,30 ч.  и 16,40 ч. 

През 2017 година е Актуализиран и единнния регистър на маршрутните 

разписания от републиканска, областна и общинска транспортни схеми в област 

Враца. 

Във връзка с представителството на Областния управител на Област Враца 

като член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт“ 2014-2020 

година е водена кореспонденция относно заседанията и са архивирани документите. 

За съгласуване на проект на Одитен доклад №0300100416 за извършен одит 

"Оптимизиране на транспортната свързаност на областите в Северозападния регион" 

за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г. е изготвено и изпратено становище с Изх. 

№ 1900-1-(5)/15.08.2017 г. 

Относно провеждането на консултации по Заданието за обхват и съдържание 

Доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана транспортна стратегия в 

периода до 2030 г., е изготвено и изпратено Становище до Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията с Изх.№ 0400-5-

(3)/07.03.2017 г., а с 0400-5-(15)/11.04.2017 г. – Становище по окончателния  Доклад за 

екологична оценка. 

По отношение на промените в разписание на влаковете е осъществена 

координация с общините Враца, Криводол, Мездра и Роман и са съгласувани 

промените. 

В процеса на работата е водена кореспонденция с кметовете и Областно пътно 

управление за предоставяне на информация, свързана с транспортното обслужване на 

населението, чрез автобусен и железопътен превоз и състоянието на пътната мрежа. 

Не всички общини спазват сроковете при предоставяне на изисканата информация, 

поради което се налага изпращането на напомнящи писма.  

През изминалата година, Областна администрация Враца и БДЖ „Пътнически  

превози“ работиха съвместно за прогнозиране пътникопотока в областта и уточняване 

необходимостта от влакове и разписанието на движението им. 

По инициатива на Областния управител, текущо през годината, бяха 

провеждани работни срещи с представители на Общините, Областно пътно 

управление, „Пътна полиция“ към ОД МВР, Регионална дирекция „Автомобилна 

администрация“ и БДЖ „Пътнически  превози“.  

 

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) 

 

През 2017 година е проведено едно заседание на  14 март 2017 г. на Областната 

комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) за приемането на 

годишен доклад за дейността по подобряване безопасността на движението по 

пътищата в област Враца през 2016 г. и приемане на План за работа на Комисията 

през 2017 г., към който по време на заседанието е добавена дейност по  провеждане на 

Областен кръг на Националната викторина „Да запазим децата на пътя  2017“ в края 

на месец април 2017 г. 

На 27 април е организирано в гр.Враца , зала на СУ „Христо Ботев“ Областно 

ученическо състезание по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя 

2017“ от: Областна администрация – Враца, Национална асоциация ″Професионална 

подготовка и квалификация“ - гр. София, Център за методическа и възпитателна 

работа по безопасност на движението, гр. Враца, Сектор „Пътна полиция“ при 
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ОДМВР – Враца, Областен съвет на Български червен кръст – гр. Враца, Съюз на 

българските автомобилисти – Враца. 

Инициативата “Да запазим децата на пътя 2017” се провежда ежегодно и 

представлява състезание между училищни отбори, класирали се на първо място в 

общински ученически състезания. В отборите се включват по един ученик от 5, 6, 7 и 

8 клас на съответното училище. Състезанието се реализира в 5 етапа, в които под 

формата на въпроси, тестове и игри са включени познавателните структури, залегнали 

в учебните програми на Министерство на образованието за учениците от 5, 6, 7 и 8 

клас. Отборът на ОУ „Отец Паисий“ – с.Борован е спечелил първо място. 

На 12.07.2017 г. е организирана работна среща във връзка с изпълнение на 

Националната и Областната стратегия за подобряване на безопасността на 

движението по пътищата, която е предизвикана от нарастващия брой пострадали и 

жертви на пътни инциденти. Целта на срещата: да се набележат превантивни мерки, за 

постигане на целите, заложени в стратегическите документи; за подобряване на 

пътната инфраструктура, сигнализация и маркировка на територията на област Враца. 

По инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция 

ТИСПОЛ, за втора поредна година, 21 септември е обявен за Европейски ден без 

загинали на пътя и ще отбелязан като полицейска операция под наименованието 

EDWARD (European Day Without A Road Death). Със Заявка за партньорство, 

изпратена с Изх. № 0600-9-(95) от 11.08.2017 г. Областна администрация – Враца 

декларира подкрепата си за Инициативата и освен това на 20.09.2017 г. е проведена 

информационна среща, на която присъстваха представители на общините от областта, 

ръководители и служители на институциите, имащи отношение към проблемите на 

пътната безопасност – Сектор „Пътна полиция“ – Враца, Областен отдел 

„Автомобилна администрация“ – Враца, БЧК – Враца, СБА – Враца, РУО – Враца, 

Областно пътно управление – Враца и Дирекция „Социално подпомагане“ – Враца. 

Представените институции поеха ангажимента да проведат инициативи, посветени на 

безопасността на движението и да участват като партньор в отбелязването на Деня без 

жертви на пътя, вкл. Областна дирекция на МВР – Враца да проведе операция по 

метода „Широкообхватен пътен контрол“, по време на която доброволците от БЧК да 

раздават информационни листовки. 

Със Заповед № РД-18-К-24/23.10.2017 г. на Областния управител на Област 

Враца е актуализиран състава на ОКБДП.         

 

Техническа инфраструктура – ВиК 

 

Във връзка с отписване от баланса на ВиК оператора ‒"ВиК“ ООД - гр. Враца 

на активи ‒ публична държавна собственост, съгласно §9, ал.7 от ПЗР към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за водите е назначена Комисия със Заповед № РД-

52/14.06.2017 г. за фактическо установяване на активите ‒ публична държавна 

собственост по смисъла на чл. 13 и чл.15 от Закона за водите, счетоводно отписани от 

баланса на "ВиК“ ООД ‒ гр. Враца. Проведени са 4 работни срещи с АВиК и "ВиК“  

ООД – Враца относно фактическо установяване на ВиК активите – публична 

държавна собственост. 

 

Съгласуване и одобряване на устройствени планове и инвестиционни 

проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за 

повече от една община и издаване разрешения за строеж 

 

На основание съвместна Заповед № РД -08-299/31.07.2017 г. на Министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията и № РД-02-14-

632/24.07.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за 

назначаване на Междуведомствен експертен съвет за разглеждане, обсъждане и 



 12 

приемане на внесения в Агенция „Морска администрация“ от „Фериботен комплекс“ 

АД проект на подробен устройствен план – парцеларен план на пристанищната 

акватория, като част от генералния план на пристанище за обществен транспорт с 

регионално значение „Фериботен комплекс ‒ Оряхово“, е изготвено становище по 

Проекта,  определен е представител на Областна администрация ‒ Враца, който е взел 

участие  в заседанието на Съвета на 15.08.2017 г.  

Във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на брекоукрепително 

съоръжение на територията на гр.Оряхово, по Заявление на „АДМ България 

Лоджистикс“ ЕООД е извършено следното в резултат от водената преписка:  

Със Заповед на Кмета на Община Оряхово № РД-08-13/06.04.2017 г. е одобрен 

ПУП-ЗРП на гр.Оряхово, в частта му за УПИ X „за градска пречиствателна станция“ в 

кв.16 чрез запазване на регулационните граници на имота, но с промяна в 

отреждането му в ново „за брегоукрепително съоръжение и стопанска дейност“. 

По искане на „АДМ България Лоджистикс“ ЕООД, отправено до Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, с копие  Вх. № 7000-44-(21)/02.05.2017 г. 

за учредяване правото на строеж и указанията на МРРБ  с № 7000-44-(22)/30.06.2017 

г. е изготвен и вписан в Службата по вписванията нов АПДС №3435/08.08.2017 г., 

като заедно с останалите документи е изпратен на МРРБ и на „АДМ България 

Лоджистикс“ ЕООД. 

За 2017 г. е създаден Регистър, който е публикуван на сайта на Областна 

администрация и в Портала за отворени данни: на Разрешенията за строеж, издадени 

от Областния управител на област Враца, вкл. № 1 от 17.01.2017 г. на основание 

чл.148, ал.3, т.1 от ЗУТ за обект „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на 

„МИХАЙЛОВ ТВ“ООД – СОФИЯ“ на територията на област Враца, ЕТАПИ: Община 

Враца – Кабелно трасе в  регулацията на с. Паволче и с. Челопек; Община Мездра  – 

Кабелно трасе в  регулацията на с.Люти брод и с. Люти дол, публикувано в Държавен 

вестник  брой 11 от 31.01.2017 г. За 2017 г. е създаден и Регистър, публикуван на 

сайта на Областна администрация и в Портала за отворени данни: на издадените 

актове за изработване на устройствени планове и на измененията им от Областния 

управител на област Враца: Заповед РД-18-РР-5 от 20.04.2017 г. за одобряване на 

Подробен устройствен план – Парцеларен план за строеж: „Изграждане на МВЕЦ 

“Поповица“на река Искър – деривационна в землището на с. Синьо бърдо, община 

Роман и землищата на с. Царевец и с. Старо село, община Мездра, област Враца, 

публикувана в ДВ 37 от 09.05.2017 г. За одобряването на ПУП-ПП е проведено 

заседание на 26.01.2017 г. Областен експертен съвет по устройство на територията, 

назначен със Заповед РД-18-ДС-10/20.01.2017 г. по Заявление с Вх. № 7000-30-

(4)/12.01.2017 г. от „ТУРБОГЕН“ ООД, гр. София. 

            Областен експертен съвет по устройство на територията 

 

За 2017 година е организирано и проведено едно заседание на 26.01.2017г. за: 

Разглеждане на Заявление Вх. № 7000-30-(4)/12.01.2017 г. от „ТУРБОГЕН“ ООД, гр. 

София за приемане и одобряване на проект на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за строеж: „Изграждане на МВЕЦ „ПОПОВИЦА“ на река Искър - 

деривационна в землището на с. Синьо бърдо, община Роман и землищата на с. 

Царевец, с. Старо село, община Мездра, област Враца“ 

 

 

          Изработване на общи устройствени планове на общините 

 

          С писмо Вх.№ 0400-27/14.11.2017 г. Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството изиска да се извърши проверка по изпълнение на задълженията на 

кметовете на общини по §123, ал.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на 

ЗУТ за общините Криводол и Харедин на територията на област Враца. В отговор с 
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Изх.№ 0400-27-(7)/20.12.2017 г. e предоставена информация за предприетите мерки: с 

Решение №283/2013 г. на ОбС Криводол, Община Криводол има прието Задание за 

проектиране на ОУП и го е представила  на 13.02.2017 г. за съгласуване от НИНКН. 

Община Хайредин има прието Решение за изготвяне на Задание на ОУП и предстои 

процедура по кандидатстване за финансово подпомагане на изработването на плана. 

 

           Изготвяне на план на новообразувани имоти, съгласно § 4 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи       

 

На 28.06.2017 г. е проведено заседание на Комисия по чл. 28б, ал.2 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, назначена със Заповед № РД-18-ДС-104/05.12.2016 г. на Областния управител. 

Заседанието  е проведено с цел: приемане на окончателните проекти по Договор № В-

212-09/10.09.2016 г. за изработване на помощни планове на ползватели и собственици 

на земи, план на новообразуваните имоти на територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на 

община Роман, област Враца. 

Със Заповед № РД-18-ДС-47/06.07.2017 г. на Областния управител е одобрен 

План на новообразуваните имоти в мащаб М 1:1000 на земеделски земи, предоставени 

за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, регистър 

на новообразуваните имоти и таблица за изчисляване дължимото обезщетение на 

собствениците за територии в землище с. Курново, с. Струпец и с.Синьо бърдо, 

община Роман и екземпляр от нея е изпратен за обнародване в „Държавен вестник”, 

на Общинска администрация Роман за разгласяване по реда на § 4к, ал. 6 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ и на Общинска служба по земеделие гр. Роман за сведение. 

В изпълнение на т.1 от Решение № 338 на МС от 23 юни 2017 г. за приемане на 

мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и по 

указания на Държавна агенция „Електронно управление“ / с писмо Рег. № ДАЕУ-

3500/08.08.2017 г. / за запознаване с Проекта на Доклад с анализ и информация за 

изискваните документи/удостоверения при предоставяне на административни услуги, 

Областна администрация ‒ Враца след преглед на документите, с отговор Изх.№ 

0300-25-(51)/11.08.2017 г. информира, че не се изискват документи на хартиен 

носител за нито една от услугите, посочени в Проекта. Освен това по изпълнение на 

задълженията по Наредбата  за Административния регистър, който се поддържа чрез 

интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) е 

направен подробен анализ на всяка от 31 бр. предоставяни услуги за областите на 

функционална компетентност ‒“Държавна собственост“ и „Регионално развитие и 

териториално устройство“, на заявленията и списъка на документите, които се 

изискват. Актуализираната информация за услугите е публикувана на сайта на 

ИИСДА и на Интернет страницата на Областна администрация. 

 

           Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/, съгласно указанията на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

              

Към м.декември 2017 година за Област Враца в Програмата участват 6-те 

общини – Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Мездра, Мизия, Оряхово, като  броят на  

регистрираните сдружения на собственици е 210; броят на сключените договори е 

177, броят на сключените договори за целево финансиране е 36, а броят на сградите, 

въведени в експлоатация е 30. По брой на въведени сгради в експлоатация Област 

Враца се нарежда на 8-мо  място в България. 
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           През 2017 година са подавани данни ежеседмично и ежемесечно в съответните 

таблични форми данни за напредъка по изпълнение на Програмата до Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството. Общо са водени 43 преписки с 

общините за предоставяне на необходимата актуална информация. Актуализирана е 

Заповед на Областния управител за определяне на състав на комисия при 

осъществяване на проверка на документи от заявителите, преди подписването на 

договор за целево финансиране по Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради. Извършени са проверки на място на сградите със 

стартирали строително-монтажни работи по / НПЕЕМЖС /, в 6-те общини на 

територията на област Враца. Изготвени са Анкетни карти с въпроси за 

удовлетвореността на живущи в сградите, обновени по НПЕЕМЖС. 

Със Заповед № РД -18-РР-8/21.07.2017 г. е определена Комисия от експерти за 

извършване на мониторинг на референтните стойности на допустимите дейности по 

обновяване на сградите по НПЕЕМЖС, която след проверка е изготвила следните 

Контролни листове: 

За Община Враца 

 Контролен лист за извършване на контрол на договор № У-49/24.02.2017 г. 

/12.04.2017 г., сключен между Община Враца и „Богоев Консулт“ ЕООД, гр. София, с 

предмет „Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството на  

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Враца, бул. „Васил 

Кънчов“ № 2А; 

 Контролен лист за извършване на контрол на договор № У-50/24.02.2017 г. 

/12.04.2017 г., сключен между Община Враца и „Екселансенержи“ ЕООД, гр. София, с 

предмет „Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството на  

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Враца, ж.к. „Сениче“, 

бл. 74. 

За Община Мездра 

 Контролен лист за извършване на контрол обществена поръчка с предмет 

„Инженеринг(проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на 

авторски надзор) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна 

сграда в гр. Мездра, обл. Враца, община Мездра, УПИ I общ, кв. 101а, ул. „Патриарх 

Евтимий“ № 33, бл. 6, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д, одобрена по НПЕЕМЖС“; 

 Контролен лист за извършване на контрол на обществена поръчка с 

предмет „Инженеринг по НПЕЕМЖС по две обособени позиции: Обособена позиция 

№ 1 – БЛ. „Леденик“ 2, ул. „Хр. Ботев“ № 80, 84, вх. А, вх. Б и Обособена позиция № 

2 – БЛ. „Леденик“ 4, ул. „Индустриална“ № 17, 21, вх. А и Б.; 

     

     За Община Мизия 

 Контролен лист за извършване на контрол на договор № 1/12.04.2017 г., 

сключен между Община Мизия и ЕТ „Васил Иванов Костов“, гр. Полски Тръмбеш, 

Община Велико Търново ЕООД, с предмет „Строително монтажни дейности по 

НПЕЕМЖС по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – БЛ. 2, находящ се на 

ул. „Георги Димитров“ № 52“, гр. Мизия и Обособена позиция № 2 -  БЛ. 3, ул. 

„Георги Димитров“ № 42“, гр. Мизия; 

 Контролен лист за извършване на контрол на договор № 2/26.04.2017 г., 

сключен между Община Мизия и Сдружение „Северозапад Строй“ гр. Монтана, с 

предмет „Строително монтажни дейности по НПЕЕМЖС по две обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – БЛ. 2, находящ се на ул. „Георги Димитров“ № 52“, гр. 

Мизия и Обособена позиция № 2 -  БЛ. 3, ул. „Георги Димитров“ № 42“, гр. Мизия; 

 Контролен лист за извършване на контрол на договор № 9/04.05.2017 г., 

сключен между Община Мизия и „Стройнорм“ ЕООД гр. София, с предмет 
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„Упражняване строителен надзор по НПЕЕМЖС за Обособена позиция №1 – БЛ. 2, 

находящ се на ул. „Георги Димитров“ № 52“, гр. Мизия; 

 Контролен лист за извършване на контрол на договор № 4/04.05.2017 г., 

сключен между Община Мизия и „Ангеловски - ГСВ“ ООД гр. Враца, с предмет 

„Упражняване строителен надзор по НПЕЕМЖС за Обособена позиция № 2 -  БЛ. 3, 

ул. „Георги Димитров“ № 42“, гр. Мизия; 

 Контролен лист за извършване на контрол на договор № 11/04.05.2017 г., 

сключен между Община Мизия и „Сет инженеринг“ ЕООД гр. Враца, с предмет 

„Упражняване инвеститорски контрол по НПЕЕМЖС за Обособена позиция № 2 -  

БЛ. 3, ул. „Георги Димитров“ № 42“, гр. Мизия. 

 

По Цел.3 за 2017 година е предвиден очакван резултат за 50 бр. „Проверени и 

подписани договори с Българска банка за развитие и общини от областта“, предвид 

сключените договори със Сдружениата на собствениците, но тъй като не са осигурени 

финансови средства на национално ниво за финансиране на НПЕЕМЖС, този 

резултат не е постигнат.  

Освен дейностите, заложени в Плана и обосновани от постигането на Целта, са 

извършени и други, които са вменени в съответствие с нормативните документи.  

 

            Изпълнение на Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията 

от възобновяеми енергийни източници 

 

Във връзка с писмо на Гл.секретар на Администрацията на МС с Вх.№ 0300-

15/07.08.2017 г. за предоставяне на информация за целите на одит на Сметна палата 

по изпълнението на „Енергийна ефективност на сградите, притежавани и ползвани от 

органите на централната и местната власт“ за периода 01.01.2014 – 31.12.2016 г. е 

докладвано с писмо с Изх. №0300-15/10.08.2017 г. 

Относно изпълнение на задълженията по чл.12, ал.5 от Закона за енергийна 

ефективност и чл.10, ал. 3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми енергийни 

източници са уведомени  кметовете на общини, на основание писмо от Агенция за 

устойчиво енергийно развитие с Вх.№ 1400-2-(34)/18.01.2017 г. е изискана 

необходимата отчетна информация. Освен това е изпратен и годишен отчет до АУЕР 

за изпълнението на плана за енергийна ефективност и за управление на енергийната 

ефективност в сгради и промишлени системи за  сградата на Областна администрация 

‒Враца.  

Една от дейностите към Цел 3. „Организиране и провеждане на заседание на 

Областния съвет за енергийна ефективност“ не е изпълнена, тъй като при 

подготовката за заседанието е установено, че общините нямат готовност да 

съдействат и изпратят актуални Програми, за да може да се изготви и обсъди 

Областна краткосрочна програма за енергийна ефективност 2018-2010 г. 

 

Тъй като Цел 3. „Подобряване инвестиционната среда в Област Враца чрез 

подобряване на техническата инфраструктура: развитие на пътната инфраструктура; 

подобряване на енергийната ефективност“ обхваща най-много дейности и резултати, 

като цяло се приема, че е 100% изпълнена. 

Освен дейностите, заложени в Плана и обосновани от постигането на Целта, са 

извършени и други, които са вменени в съответствие с нормативните документи.  

 

 

Цел 4.  Провеждане на активна политика за насърчаване на 

заетостта, повишаване качеството на работната сила, подобряване на 

взаимодействието между образователните институции и бизнеса. 
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Създаване на условия за подобряване съответствието между 

образованието и обучението и възможностите за реализация на 

младите хора 

 
            Програми и мерки за заетост и включването им в Националния план за 

действие по заетостта / НПДЗ / 

 

             Постоянна комисия по заетост /ПКЗ/ към Областния съвет за развитие 

/ОСР/ на Област Враца 

За 2017 г. са проведени общо 4 заседания на Постоянната комисия по заетост 

към Областния съвет за развитие на област Враца, на които са обсъждани и взети 

Решения по следните теми:  

            1. Заседание на 17.01.2017 г.: Обсъждане и приемане на Регионална програма 

за развитие на професионалното образование и обучение в Област Враца. 

            2. Заседание на 15.02.2017 г.: Обсъждане и приемане на държавния план- 

прием за 2016/2017 г. По отношение на техническа подготовка на материалите са 

изготвени: Предложение за държавен план-прием за учебната 2017 / 2018 година в 

общинските профилирани гимназии и в профилираните паралелки в общинските 

средни общообразователни училища и гимназии - след завършен VII клас и след 

завършено основно образование; Предложение за държавен план-прием за учебната 

2017/ 2018 година в професионалните гимназии, паралелките за придобиване на 

професионална квалификация в прогимназиални, средни общообразователни, спортни 

и специални училища; Мотиви за предложенията за държавен план-прием за учебната 

2017 / 2018 г.; Справки за учениците от област Враца, завършващи VII клас и основно 

образование през учебната 2016 / 2017 г.; Справка за реализирания прием в 

държавните и общинските училища в Област Врацаслед завършен VII клас и след 

завършено основно образование през учебната 2016 / 2017 година. 

       3.  Заседание на 29.03.2017 г.: 

 В оперативен план преди заседанието са изготвени писма до Дирекция 

„Регионална служба по заетостта“ – Монтана, относно разработването на Регионална 

програма за заетост и обучение на област Враца,  писма до общините за стартиралата 

процедура за разработване на Регионални програми и за разпределение на натури и 

средства по РПЗ. На заседанието са разгледани и обсъдени  получените Регионални 

програми от общините, изготвеното предложение на методика за оценка на 

програмите; представяне и обсъждане на постъпилите идейни проектни предложения 

от общините в Област Враца и Областна администрация –Враца; утвърждаване на 

Методика за оценка на проектните предложения; обсъждане на предложение за 

сформиране на Комисия за разработване на регионална програма за заетост и 

обучение на област Враца, въз основа на постъпилите предложения на областната и 

общинските администрации. 

Изготвена е Заповед на Областния управител за определяне на Областна 

комисия за разработване на РПЗ на областно ниво /№ РД-18-К-7/29.03.2017 г./. 

С писмо Изх. № 0600-10-(38)/31.03.2017 г. до МТСП е изпратен Протокола от 

заседанието заедно с проектното предложение за Регионалната програма за заетост и 

обучение на област Враца, за утвърждаване от Министъра на труда и социалната 

политика. 

През месец май е получена Заповед № 0600-10-(41)/05.05.2017 г. на 

Министъра, с която се утвърждават дейностите и финансирането за общините от 

област Враца, както следва: 

За Община Мизия –5 работни места, за община Оряхово – 5 работни места, за 

община Бяла Слатина ‒ 12 работни места, за община Мездра – 10 работни места, за 
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община Хайредин – 7 работни места, за община Роман – 4 работни места, за община 

Борован – 8 работни места, за община Криводол – 6 работни места, за община 

Козлодуй – 8 работни места и за община Враца – 14 работни места. Общата стойност 

на осигурените средства от държавния бюджет е в размер на 285 031 лв. и 3 788 лв., 

осигурени от общинските бюджети за 79 безработни лица за заетост в периода от 

02.05.2017-30.11.2017 г. Основните дейности, в които са включени безработни лица от 

неравнопоставените група на пазара на труда, са комунално-битови, почистване на 

сгради –общинска собственост, обща работа по ремонтни дейности и поддръжка. 

            4. Заседание на 27.04.2017 г. 

Проведено във връзка с действащата Процедура за кандидатстване на 

работодатели за включване с проекти и стартирала Схема за предоставяне на 

безвъзмедна финансова помощ „Обучения и заетост на младите хора“ по ОПРЧР 

2014-2020 г. В дневния ред са включени разглеждане на постъпилите заявки от 

работодатели и разпределяне на конкретен брой работни места по ДБТ и общини по  

Методиката на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/. 

Приоритетната група са младежи до 29-годишна възраст, като заетостта е в рамките 

на 6 месеца. За цялата страна по схемата заделеният бюджет е разпределен на квотен 

принцип между областите в страната на база критерии, въведени от МТСП. За Област 

Враца, отпуснатият финансов ресурс е на стойност 2 456 100 лв. Заявките са подавани 

във всички Бюра по труда във Врачанско. За областта са депозирани 126 заявки от 

работодатели на обща стойност 3 543 955,65 лв., за разкриване на 956 работни места. 

По време на заседанието са приети два допълнителни критерии на областно ниво - 

„Икономически дейности с приоритетно местно значение" и „Брой регистрирани 

безработни от целевите групи в община/ Брой регистрирани безработни от целевите 

групи в област Враца". На база приетите критерии и с оглед отпуснатия за областта 

финансов ресурс е обобщено класиране на фирмите в основен и резервен списък. 119 

работодателя /фирми и общини/ влизат в основния списък, а 7- в резервния. По този 

начин се усвоява пълния финансов ресурс, отпуснат за Област Враца. 

За логистичното осигуряване на заседанието е извършена техническа 

подготовка на материалите за оценка на проектните предложения на кандидат-

работодателите от Област Врацаза съответствието им с критерии, утвърдени от 

Министъра на труда и социалната полиика и регионалните приоритети. Организирани 

и проведени са работни срещи за обсъждане и прилагане на ясни критерии за оценка 

на заявките.  

По повод на инициативата на Националният съвет за насърчаване на заетостта 

и старта на Национална програма „Работа“ на МТСП за обучение и заетост на 

безработни лица от общини с високо равнище на безработица в Северозапада е 

оказано съдействие на заинтересованите страни и е публикувана информацията на 

интернет страницата на Областна администрация. В Област Врацаразкритите работни 

места са 100 за община Хайредин с бюджет 240 096 лв., 72 за община Борован с 

бюджет 172 869 лв. и 67 за община Криводол с бюджет 160 864 лв. Срокът за 

подаване на заявки от работодатели приключи на 22 август и след оценяване от 

бюрата по труда в Козлодуй, Бяла Слатина и Враца одобрените заявки за публичния 

сектор в община Криводол са 2, а за частния сектор 12. Една е заявката за община 

Борован от общинската администрация и 11 заявки от частните фирми. За община 

Хайредин постъпилите и одобрени заявки са 1 за общината и 4 за бизнеса. 

Приоритетно в обучение и заетост се включват продължително безработни, 

безработни младежи, както и безработни, които получават социални помощи или са с 

основно и по-ниско образование и без професионална квалификация. Програмата е 

насочена и към икономически неактивни, включително обезкуражени лица, които ще 

могат да участват в нея след регистрация в бюрата по труда.   Средствата по 

програмата се осигуряват приоритетно с Решение на Министерски съвет № 452 от 10 

август 2017 година. 
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           Съвместно с Бюрата по труда са извършени дейности по изпълнение на 

национални програми за заетост и назначаването на безработни лица, както следва: 

 

           Национална програма  „Помощ за пенсиониране“ 

 

Работата по управление на НП „Помощ за пенсиониране“  включва следното: 

Изготвяне на приложения, неразделна част от Договора с ДБТ – Враца и организиране 

на подписването му; изготвяне на заявка за разкритите  работни места;организационна 

работа при подбора на безработни лица; оформяне на насочващи писма;  прием на 

документи на безработни лица, кандидатствали и одобрени по Програмата, текуща 

кореспонденция с Дирекция „Бюро по труда“ – Враца /ДБТ– Враца. Назначени 5 лица. 

 

           Национална програма за заетост и обучение на хората с трайни 

увреждания 

 

Работата по управление на НПЗОХТУ включва следното: изготвяне на 

приложения, неразделна част от Договора с ДБТ – Враца и организиране на 

подписването му; изготвяне на заявка за разкритите работни места; организационна 

работа при подбора на безработни лица; оформяне на насочващи писма;  Прием на 

документи на безработни лица кандидатствали и одобрени по Програмата, текуща 

кореспонденция с ДБТ – Враца. Назначено 1 лице. 

 

           Национална програма „Старт на кариерата“ 

 

С писмо Вх. № 0400-23-(20)/02.09.2016 г. на Заместник – министъра на труда и 

социалната политика се обявява стартирането  на НП в началото на 2017, в рамките на 

която се осигурява работа в публичната администрация на младежи до 29 г. с висше 

образование за период от 9 месеца. Заетостта на младежите е държавно субсидирана 

от МТСП, съгласно Националния план за действие по заетостта. Назначените в 

Областна администрация младежи са 2 в двете Дирекции. 

 

           Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците 2016-2018 г. 

 

В изпълнение на чл.196, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование през 2017 година стартира подготовка, организиране на работата и 

участие на експертите от Областна администрация в изготвяне на Областна стратегия 

за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2016-2018 г. чрез: 

Определяне на Областен екип за разработване на Стратегията със Заповед на 

Областния управител № РД-18-К-10/10.08.2016 г. 

Идентифициране етапите на процеса и координация при изготвяне на 

Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 

2016-2018 г. Ортганизиране и провеждане на работна среща на екипа за разработване 

на ОСПЛРДУ на 17.01.2017 г.. Изготвяне на визия, предлагане на приоритети, силни и 

слаби страни. Провеждане на работни срещи с представители на РУО - Враца за 

определяне на предстоящи дейности и Дневен ред на заседание на екипа и подготовка 

за разработване на стратегия за периода 2016-2018 г. Осигурено е изпращането на 

материалите на заинтересованите страни. Обобщаване на информацията, получена от 

общините относно дейности по заложените цели на Областната стратегия. Относно 

конкретизацията на дейностите е проведена работна среща с представител на РУО – 

Враца Изготвена е комуникационна стратегия, мониторинг, роли, план за действие, 

както и дейностите на социалните институции. Уведомени са с писмо общините във 

връзка с  разкриване на Центрове за подкрепа на личностното развитие. Осъществен е 
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и контрол по  етапа на готовност на Общинските стратегии за подкрепа на личностно 

развитие на децата и учениците, съгласно чл.197, ал.1.  

На проведеното заседание на Областния съвет за развитие на 12.04.2017 г. е 

приета Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в Област Враца2016-2018 г. 

 

           Решение на Министерски съвет № 373/05.07.2017 г.  

 

В изпълнение на РМС № 373/05.07.2017 г. за създаване на Механизъм за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е 

организирана среща в Областна администрация на 19.07.2017 г., на която Регионално 

управление на образованието – Враца разяснява Механизма чрез презентация и анализ 

на съществуващата ситуация. През последните години Област Врацаактивно работи за 

снижаване на броя на отпадналите ученици от системата на образование, като се 

наблюдава значителен спад на отпадащите – през учебната 2007/2008 г. те са 306, а 

през учебната 2016/2017 г. са 58. Фокусът на мерките, които трябва да се предприемат 

е ориентиран към трудно преодолимия проблем ‒ обхващането на децата и учениците 

в задължителна предучилищна и училищна възраст. Само за изтеклата учебна година 

близо 350 деца не са постъпили в детски градини. Обхванатите в задължителна 

предучилищна възраст до момента са 79% за 5-годишните и 86% за 6-годишните. За 

необхванатите ученици данните трябва да се уточняват от екипите, които ще бъдат 

създадени за изпълнение на Механизма. В срещата са взели участие  началникът на 

РУО - Враца, Кметове и представители на общини, директори на Бюрата по труда, 

директора на РДСП – Враца, ръководителят на Център за кариерно ориентиране – 

Враца, представители на РЗИ, МВР и Младежки център - Враца. 

Приетият механизъм предвижда във всяко населено място с училище до 20 

август 2017 г. да бъдат сформирани екипи, които да осигурят записването на всички 

деца в детска градина и училище. В тях участват представители на РУО, на детски 

градини и училища, на общините, службите за социално подпомагане и дирекциите на 

МВР. Ако се налага, в населените места, където няма ресурс се командироват 

служители от друго място. Екипите се утвърждават от началниците на РУО. Тяхно 

задължение е да установят и за кои деца съществува риск да напуснат образователната 

система, както и да се предприемат мерки за допълнителна подкрепа. 

 

             По Цел 4. „Провеждане на активна политика за насърчаване на заетостта, 

повишаване качеството на работната сила, подобряване на взаимодействието между 

образователните институции и бизнеса. Създаване на условия за подобряване 

съответствието между образованието и обучението и възможностите за реализация на 

младите хора“ са реализирани планираните  дейности и е напълно постигната ‒100% , 

индикаторите са изпълнени. 

 

Освен дейностите, заложени в Плана и обосновани от постигането на Целта, са 

извършени и други, които са вменени в съответствие с нормативните документи.  

 

 

Цел 5. Подкрепа за развитие младежките дейности, културата и 

туризма 
 
Предвидените в Плана дейности по изпълнение на Националната стратегия за 

младежта 2010-2020 включват: 
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Изготвяне на Отчет за 2016г. по изпълнение на Националната стратегия на 

младежта (2010-2020); 

Изготвяне на Областен план за изпълнение на Националната стратегия на 

младежта (2010-2020) за 2016 г.; 

По указанията  на Министерство на младежта и спорта /ММС/ с писмо Вх. № 

0400-157-(55)/29.12.2016 г. са изпратени материалите до общините на територията на 

Област Враца и в определения срок / до 01.03.2017 г./ са обобщени и предоставени на 

ММС, съгласно Приложенията, в табличен и текстов формат. 

По повод искане от Национален младежки форум /НМФ/, най-голямата 

младежка платформа в България, за предоставяне на информация за приетите от 

общините Общински стратегии за младежта на територията на Област Враца и 

Общински консултативни съвети по въпросите на младежта с Вх. № 0400-157-

(57)/05.01.2017 г.  са изпратени писма до общините и с отговор Вх. № 0400-157-

(70)/08.02.2017 г. уведомяваме, че има 2 Общински планове за младежта и Общински 

съвети по въпросите на младежта – в общините Враца и Роман. 

     За изготвянето на Културен календар за 2018 г. на събитията и мероприятията 

на общините е изискана информация, съгласно указанията от Министерство на 

културата. Културните прояви на местно ниво са обобщени в табличен вид и 

изпратени в Министерство на културата. Календарът е публикуван на сайта на 

Областна администрация – Враца.  

В подкрепа на изявите на Професионалната гимназия по каменообработване- 

с.Кунино е подготвена и инсталирана изложба на скулптури, авторски творби на 

ученици във фоайето на Областна администрация – Враца, по повод 9 май – Ден на 

Европа.  

      Във връзка с прилагането на чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за културното 

наследство с писма до общините и копие до общинските съвети е изискана 

информация за изпълнение на задълженията по Закона. Докладвали са общините- 

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия и Хайредин и 

общинските съвети Мездра, Мизия и Криводол. 

            По Цел 5. „Подкрепа за развитие младежките дейности, културата и туризма“ 

са реализирани планираните  дейности и е напълно постигната 100% , индикаторите 

са изпълнени. 

Освен дейностите, заложени в Плана и обосновани от постигането на Целта, са 

извършени и други, които са вменени в съответствие с нормативните документи.  

 

          Цел 6. Организиране на 71-ви Национален туристически  поход 

„По пътя на Ботевата чета“  Козлодуй – Околчица 2017 

 
            През 2017 година с подкрепата на Министерство на финансите е организиран и 

проведен 71-вия Национален туристически поход Козлодуй- Околчица. Въз основа на 

опита от миналите години са планирани и организирани съпътстващите дейности по 

осигуряване на похода.  В координация с представители на БТС е изготвен и 

публикуван на интернет страницата на Областна администрация ‒ Враца Регламент за 

провеждане на похода, както и Инструкция от ръководството на похода, заедно с 

Приложения – за подаване на Заявки за участие за индивидуални участници и 

ученически групи. На сайта е публикуван и отчета за разходите по организацията на 

похода. За първа година са осигурени и душ контейнери за походниците. В 

културната програма със съдействието на Областния управител е организиран 

концерт на Рок група „Епизод“ на 01.06.2017 г. на паметника на връх “Околчица“ и 

концерт на Валя Балканска на 02.06.2017 г. от 10.00 ч. на връх “Околчица“ – „Ботева 

поляна“. Те са част от Художествената програма на НТП “По стъпките на Ботевата 
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чета Козлодуй-Околчица“ и се посвещават на Ботевите поклонници 2017. В 71-вия 

поход участват 833 походници - 696 ученици и техните ръководители, 117 

общественици, граждани и студенти и 20 организатори. Ученическите групи са 

представители на 10 области на страната – 13 групи от Област Врацана общините 

Враца, Козлодуй, Бяла Слатина, Мизия, Роман, Борован, 5 групи от област 

Благоевград и по 2 групи от област Стара Загора, Софийска област и област Велико 

Търново. По една представителна група в 71-вия Национален туристически поход 

имат областите Кърджали, Бургас, Пловдив, Ямбол и Видин. В най-масовата 

туристическа проява се включват и индивидуални участници от цялата страна. Сред 

тях е най-възрастният участник - 75-годишен представител на община Велико 

Търново, а най-малкият, едва 5-годишен е от Ямбол. Разнообразната  програма 

включва: екскурзоводски беседи в „Ботев парк“ – Козлодуй, м.“Матеев геран“, 

м.“Поповото ханче“, м.“Милин камък“, м.“Ботева поляна“, участие във 

Възпоменателен митинг-заря в гр.Козлодуй, художествена вечер в с.Софрониево и 

с.Борован, спортно туристически игри в с.Софрониево и с.Баница, среща с кмета на 

Община Враца в с.Баница, както и концерт на Светлин Миланов и Танцов ансамбъл 

„Мездра“ в местността“Речка“. На 1 юни на лобното място на Христо Ботев в 

м.“Камарата“ са поднесени венци и цветя, а вечерта на емблематичния връх 

„Околчица“  Рок група „Епизод“ с концерт и с песни по Ботеви стихове отбеляза 

финала на похода. Вечерта завършва с лагерен огън с изпълнения на Ботева поезия. В 

Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България – 2-ри юни  е организирано и  

награждаване на участниците в похода и Всенародното поклонение. 

 

             По Цел 6. „Организиране на 71-ви Национален туристически поход „По пътя 

на Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица 2017“ са реализирани планираните  дейности 

и е напълно постигната 100% , индикаторите са изпълнени. 

 

Освен дейностите, заложени в Плана и обосновани от постигането на Целта, са 

извършени и други, които са вменени в съответствие с нормативните документи.  

 

 

         Цел 7. Активна политика за развитие на социалните и 

интеграция на уязвимите групи 
 

           Заседания и организиране работата на Звеното за мониторинг и оценка по 

изпълнението на ОСРСУ 2016-2020 г. 

 

През отчетния период Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) са проведени  2 

заседания, съвместно с Областния координационен механизъм за 

деинституционализация (ОКМД), както следва: 

Заседание на 31 януари 2017 г. 

Програмният координатор на НПО "Надежда и домове за децата- клон 

България" представя Актуализирания  план за действие за изпълнение на 

Националната стратегия "Визия за деинституционализацията на децата". В 

презентацията е акцентирано върху ключовите точки в плана, приоритетите и 

специфичните цели, които не се различават от заложените в Националната стратегия, 

с водещ приоритет: „Гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп 

до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности“. 

Представени са планираните нови услуги на територията на Област Враца.  

Директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и заместник-

председател на Звеното за мониторинг и оценка информира участниците в 

заседанието за настъпилите промени в социалното законодателство, след което е 
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проведена дискусия, свързана с планирането на социални услуги и проблемите, 

произтичащи от предвидените новости в ППЗСП. 

По предложение на Зам. областния управител и Председател на екипите е взето 

решение, възникналите въпроси и предложения по разглежданите теми да бъдат 

обобщени и систематизирани от Директора на РДСП – Враца, след което с официално 

писмо от Областния управител да бъдат внесени към ресорното министерство. 

            Заседание на 3 октомври 2017 г. 

Отчетен е напредъка по Проект на АСП "Повишаване на капацитета на 

служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното 

подпомагане", е представен от Областните координатори. 

В презентацията е акцентирано върху основните цели на проекта и 

извършените до момента дейности от координаторите на АСП за област Враца, както 

и от необходимостта от специалисти, които да консултират екипите на изследваните 

31 бр. социални услуги от резидентен тип в Област Враца. През м. юни 2017 г., 

съвместно с РДСП Враца е изготвена обобщена информация за състоянието на 

материалната база на специализираните институции за пълнолетни лица, 

функциониращи на територията на областта. В периода август – октомври 2017г., 

областните координатори изготвят Аналитичен доклад за социалните услуги от 

резидентен тип, в контекста на деинституционализацията на възрастни хора и хора с 

увреждания, и развиване и предлагане на мрежа от услуги в общността, като обект на 

изследването са 10 бр. социални услуги резидентен тип. По втора точка от Дневния 

ред, Заместник председателят на ОКМД и координатор за Област Врацана НПО 

„Надежда и домове за деца“ - клон България, презентира добри практики от дейността 

на ОКМД в област Враца. 

Също така, от членовете на ЗМО е гласуван Годишен мониторингов доклад за 

2016 г., за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги 

2016-2020 г. Разработването на Доклада е организирано от Заместник-председателя на 

Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) и Директор на РДСП – Враца съвместно с 

координаторите от Областна администрация – Враца и е предоставен за предложения, 

корекции и допълнения на общините и заинтересованите институции 

 

           Областен координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/

  

През 2016 г. Областна администрация Враца е подписан Меморандум за 

разбирателство и сътрудничество с „Надежда и домове за децата - клон България“, 

като част от дейността на ОКМД. За 2017 година са проведени общо 3 заседания: 

     Заседание на 31.01.2017 г., на което е обсъден Актуализиран план за действие 

за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализацията на 

децата в РБългария" (с презентация от представител на „Надежда и домове за децата - 

клон България“); 

           Изнесено заседание на ОКМД в гр. Вършец на 19.09-20.09.2017 г. и регионална 

кръгла маса на „Надежда и домове за децата – клон България“ под надслов „ОКМД в 

ролята на добрия възрастен“, на която са присъствали повече от 40 души, 

представители нa регионални, областни и общински структури, както и доставчици на 

социални услуги. Фокусът в първия ден от събитието е върху модела Областен 

Координационен механизъм по Деинституционализация, начина, по който той е 

приложен в областите Видин и Враца и добрите практики на взаимодействие, 

партньорство между всички заинтересовани страни и НДД – България, благодарение 

на които десетки деца израстват в любяща семейна среда, вместо да бъдат настанени в 

институция. 

     Заседание на 03.10.2017 г. за представяне на напредъка по проект на АСП 

"Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, 
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социалните услуги и социалното подпомагане" и „Представяне на добри практики от 

дейността на ОКМ в област Враца“.  

            Във връзка със сключеното на 15 март 2010 година „Споразумение за 

сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите 

за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и 

при кризисна интервенция“ в изпълнение на чл.6а ат Закона за закрила на детето  и 

ежегодно провеждания мониторинг по изпълнение на ангажиментите  по прилагането 

на Координационния механизъм на всяка една от страните по Споразумението  през 

2017 г. е изпратена „Информационна карта за Координационен механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за 

взаимодействие при кризисна интервенция за 2016“  за попълване от Общините. 

Обобщената информация е предоставена на ДЗАЗД за изготвяне на авализ на 

ефективността и ефикасността на Механизма.           

            Експерти от Областна администрация са взели участие в инициативи на 

Младежки дом ‒ Враца: в трудова борса на 26.04.2017 г. в Младежки дом – Враца; в 

„Ден на професиите“ на 28.04.2017 г. в Младежки дом – Враца; в  семинар по проект 

„Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното 

образование и обучение“ на 09.05.2017 г. в Младежки дом – Враца. 

 

            Областен съвет по условия на труд 

 

За отчетния период са организирани и проведени две заседания: 

На 28.04.2017 г. с Дневен ред: Запознаване на Съвета с актуална информация, 

относно извършени административни проверки от Дирекция „Инспекция по труда” 

Враца при Изпълнителна Агенция ” ГИТ” – София, към МТСП- София; Обсъждане и 

приемане на инициативи и дейности за реализиране от ОСУТ през 2017 г.; Обсъждане 

на предложението на КРИБ за кръгла маса по проблемите на ЗБУТ в м. май 2017. По 

повод Световния ден за безопасност и здраве при работа са подесени цветя и венци на 

паметника на Работника- с. Згориград. 

 На 19.05.2017 г. с Дневен ред: Запознаване на Съвета с актуална информация, 

относно извършени административни проверки от Дирекция „Инспекция по труда” 

Враца при Изпълнителна Агенция ” ГИТ” – София, към МТСП- София. Обсъждане на 

проблеми по ЗБУТ в предприятията; Обсъждане на предложение на КНСБ за годишен 

конкурс за работодатели, инвестирали в ЗБУТ в предприятията от област Враца. 

Категориите,  които бяха одобрени за подаване на номинации са „Инвестиции в 

подобряването на работната среда, с цел опазване живота, здравето и 

работоспособността на работниците и служителите“, „Обучение на персонала за 

познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд“ и „Въведена 

иновация в подобряването на условията на труд“. 

На 18.12.2017 г. е връчена за първи път наградата, учредена от ОСУТ за  

„Работодател на 2017“ на Центромет АД за осигуряване на инвестиции в 

здравословни и безопасни условия на труд. Предприятието е представител на Група 

Технология на металите. 

 

           Организиране и провеждане на заседания на Областен съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – Враца  

 

Със Заповед  № РД-18-К-13/04.08.2017 г. на Областния управител на Област 

Врацае актуализиран състава на Областен съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси – Враца / ОССЕИВ /, а със Заповед № РД-18-К-

17/04.08.2017 г. е актуализиран състава на Звеното за  мониторинг и оценка към 

Стратегията на Област Врацаза интегриране на ромите 2012 – 2020 г. Членове на 
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Съвета са представители на местната власт, териториалните звена на централната 

изпълнителна власт и НПО. 

             През 2017 година са проведени 2 заседания на ОССЕИВ съвместно със 

Звеното за мониторинг и оценка, както следва: 

             На 28.02.2017 г., при дневен ред: Приемане на Годишния мониторингов 

доклад за 2016 г., изготвен от Звеното за  мониторинг и оценка /ЗМО/ на Стратегията 

на Област Врацаза интегриране на ромите 2012 – 2020 г. и приемане на План-график 

за работа на ЗМО. 

  На 28.11.2017 г. е проведено второто редовно заседание ОССЕИВ и Звеното 

за мониторинг и оценка към Стратегия на Област Врацаза интегриране на ромите 

2012-2020 г. – Враца  при дневен ред: Насоки за изготвяне на Годишен отчет за 2017 г. 

за изпълнението на Стратегията на Област Врацаза интегриране на ромите 2012-2020 

г. и представяне на постигнатите резултати от реализирани дейности по изпълнението 

на проекти на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства /ЦОИДУЕМ/ от г-жа Мануела Радева – Директор на ЦОИДУЕМ чрез 

презентация на тема „Успешните практики на Център за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства“. 

  Актуализирани са плановете на общините, както следва: 

  Община Борован - Общински план за интегриране на ромите в обществения 

живот на Община Борован (2017-2020), приет с Решение на ОбС Борован 

№204/21.07.2017 г. 

Община  Козлодуй – План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на 

Стратегия на Област Врацаза интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромите ситуация (2018-2020),  приет с Решение на ОбС Козлодуй №388/21.12.2017 г. 

Община  Криводол – План за действие на Община Криводол в изпълнение на 

Стратегия на Област Врацаза интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромите ситуация (2017-2020),  приет с Решение на ОбС Криводол №206/28.12.2016 г. 

 Община Мизия – Актуализация на План за действие на община Мизия в 

изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 

ромите ситуация  през  2015- 2020 година, приета с Решение на ОбС Мизия 

№266/26.06.2017 г. 

 На всички общини на територията на Област Врацае изпратено писмо с Изх.№ 

6100-8-188/21.12.2017 г., съгласно указанията на Секретариата за актуализиране на 

Общинските планове. 

 Въз основа на предоставената информация от общините на територията на 

област Враца, както и на териториалните звена на централната изпълнителна власт за 

дейността им по Стратегията през 2017 година, се констатира, че според 

възможностите си и обективните предпоставки, се установява напредък по всички 

приоритети, с особен акцент върху образованието и заетостта. Проблемите са 

очертани по Приоритети с предложения от страна на териториалните звена и 

общините за подобряване на актуалното състояние. 

 На 20.04.2017 г. е организирана среща-разговор на  Областният управител на 

Област с 10 студенти от ромски произход от област Враца, на която младежите 

излагат причините, водещи до риск от отпадане от висши учебни заведения, като 

основната от тях е липсата на финансови средства. В тази връзка Областна 

администрация ‒ Враца изготви две писма за подкрепа на студентите: до Институт 

Отворено общество и до Ромския образователен фонд, относно необходимост от 

актуализация на критериите за отпускане на стипендиите, особено за младежи от най-

бедния регион в Европа-Северозападна България. За академичната 2016/2017г. година 

60 студенти от Община Враца се обучават във висши учебни заведения в страната и 
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двата филиала във Враца, като 5-ма са отпаднали. Областна администрация‒Враца 

продължава да  утвърждава добрата си работа със студенти от ромски произход чрез 

предоставяне на актуална информация за конкурси и програми, подкрепящи 

образованието; чрез подпомагане изготвянето на документи за различни конкурси; 

организиране и провеждане на дейности, насочени към интегриране на ромската 

общност /участие в медии, информационно-образователни кампании, срещи-

дискусии, обучение от различни организации/. 

 

              По Цел 7. „Активна политика за развитие на социалните и интеграция на 

уязвимите групи“ са реализирани планираните  дейности и е напълно постигната 

100% , индикаторите са изпълнени.  

 

Освен дейностите, заложени в Плана и обосновани от постигането на Целта, са 

извършени и други, които са вменени в съответствие с нормативните документи.  

 

 

 

Цел 8. Превенция на корупцията и постигане на по-голяма 

прозрачност и отчетност 

 
Със Заповед на Областния управител № РД-18-К-18/24.08.2017 г. е 

актуализиран състава на Областен обществен съвет за превенция и противодействие 

на корупцията /ООСППК/. През 2017 г. са проведени две заседания: 

Редовно заседание на 03.02.2017 г. с Дневен ред: Обсъждане и приемане на 

План за действие за превенция и противодействието на корупцията ‒ Област Враца 

2017 г. и на 12.12.2017 г. с Дневен ред: Информация от ръководителите на 

териториалните звена на централната изпълнителна власт с контролни функции и 

Кметовете на общини за въведени антикорупционни мерки през 2017 г. Реализирани 

добри антикорупционни практики. Информация за организираните през 2017 г. беседи 

с ученици от представители на Съдебната власт, МВР, НАП и РУО – Враца. 

Насрочване на заседание на КС към Председателя на ООСППК – Област Враца. 

Със Заповед на Областния управител № РД-18-К-21/25.08.2017 г. е 

актуализиран състава на Консултативен съвет към Председателя на ООСППК. Във 

връзка с приетия План за дейността през 2017 г., са проведени четири заседания: 

Заседание на 19.01.2017г. с Дневен ред: Обсъждане и приемане на План за 

действие за превенция и противодействието на корупцията ‒ Област Враца 2017. 

Насрочване на заседание на ООСППК. Проект на дневен ред на заседание на 

ООСППК – Област Враца. 

Заседание на 15.02.2017г. с Дневен ред: Мерки за превенция и противодействие 

на корупцията и нарушения на изборния процес, в контекста на изборите за народни 

представители на 26 март 2017 г. 

Заседание на 22.02.2017г. с Дневен ред: Запознаване с хода на организационно-

техническата подготовка на изборите на 26 март 2017 г. 

Заседание на 22.02.2017г. с Дневен ред: Конкретни въпроси за съдействие от 

Областния управител, във връзка с техническо обезпечаване и командировки на 

членовете на Районна избирателна комисия. 

Изготвена е и разпространена информационна брошура: „Престъпления против 

политическите права на гражданите“. 

Във връзка с искане от Центъра за превенция и противодействие на корупцията 

и организираната престъпност към Министерски съвет  /ЦППКОП/ за информация по 

изрълнение на Националната страгегия за превенция и противодействие на 

корупцията 2015-2020г. е изпратен с писмо Изх.№ 9100-120-(145)/27.01.2017 г. с 
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отчетените дейности в изпълнение на Плана за действие на ООСППК в Област Враца 

през 2016 г. 

За отчетния период няма постъпили сигнали с твърдения за корупция и 

конфликт на интереси. 

По Цел 8. „Превенция на корупцията и постигане на по-голяма прозрачност и 

отчетност“ са изпълнени планираните  дейности и е напълно постигната 100% , 

индикаторите са изпълнени. 

 

Цел 9.  Обезпечаване произвеждането на избори 2017 

 
Със Заповед на Областния управител № РД-8/27.01.2017 г. е определен  

технически екип от служители, който да осъществява организационно-техническата 

подготовка на предсрочните парламентарни избори в съответствие със съотносимите 

законови разпоредби и указания на Министерски съвет и Централната избирателна 

комисия, във взаимодействие с общинските администрации и избирателни комисии. 

До деня на изборите 26.03.2017 г. са изпълнени всички възложени и предвидени в 

графика дейности. Изборите са приключили без проблеми. Информация за изборите е 

публикувана на сайта на Областна администрация ‒ Враца. 

По Цел 9.  „Обезпечаване произвеждането на избори 2017“ са реализирани 

планираните  дейности и е напълно постигната 100% , индикаторите са изпълнени. 

 

Цел 10. Подобряване на дейността  по стопанисване, управление 

и разпореждане на държавната собственост 

 
В изпълнение на планираните дейности са изготвени: Програма за продажба на 

недвижими имоти ‒ частна държавна собственост и Регистър на имотите, управлявани 

от Областния управител. Публикувани са на страницата на Областна администрация 

‒Враца. 

За заложената в Цел 10. дейност „Бързо и качествено обслужване на 

заявителите за извършване на обстоятелствена проверка и издаване на 

удостоверение“, са намалени сроковете за извършване на административната услуга и 

е повишено качеството. В резултат са издадени 772 удостоверения. Предоставяни са и 

други административни услуги, свързани предимно със Заявления по Закона за 

държавната собственост /ЗДС/. 

В съответствие със ЗДС и Правилника за прилагане са извършени следните 

дейности: 

 

            Издадени 36 броя Актове за държавна собственост; 

 Актовете за държавна собственост са набрани и утвърдени в Електронната 

програма "Регистър имоти" и вписани в Главния регистър на имотите – държавна 

собственост. Същите са вписани в съответната Служба по вписвания и изпратени 

заверени копия на заинтересованите ведомства и Окръжна прокуратура – Враца. 

            Издадени 17 броя Заповеди за отписване от Актовите книги за държавна 

собственост и 1 Заповед за отказ; 

 Заповедите са набрани и утвърдени в Електронната програма "Регистър имоти" 

и вписани в Спомагателния регистър на имотите – държавна собственост. Същите са 

изпратени/връчени на заявителите и на Окръжна прокуратура – Враца.  

  

 

             Разпоредителни сделки по Закона за държавната собственост на 

недвижими имоти с данъчна оценка до 10 000 лева, управлявани от Областния 

управител на Област Враца. 
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1. Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна 

собственост в съсобственост без проведен търг на идеална част от поземлен имот в с. 

Селановци, община Оряхово в размер на 1 586,11 лева. 

2. Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна 

собственост без проведен търг на поземлен имот в гр. Бяла Слатина, ул. «Калоян» в 

размер на 18 700 лева. 

3. Изготвена е тръжна документация и обявен търг за продажба на недвижими 

имоти на 19.05.2017 г. Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна 

държавна собственост – самостоятелен обект на първия етаж в жилищен блок 

"Самуил" 3 в гр. Враца, бул. «Васил Кънчов» № 78 в размер 8 015 лева. 

4. Изготвена е тръжна документация и обявен търг за продажба  4 броя 

недвижими имоти на територията на област Враца на 19.05.2017 г. и извършена 

продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост в землището на с. 

Згориград, община Враца в размер на 3 150 лева. 

            Разпоредителни сделки с недвижими имоти на други ведомства и 

държавни предприятия: 

 1. Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна 

собственост – ведомствен апартамент в гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" № 3, ап. 3 на 

ДП НКЖИ - гр. София на стойност 7 785 лева; 

2. Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна 

собственост – ведомствен апартамент в гр. Мездра, ул. "Ал. Стамболийски" № 103 на 

ДП НКЖИ - гр. София на стойност 8 986 лева; 

3. Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна 

собственост – ведомствен апартамент в гр. Враца, ул. "Васил Кънчов" № 76, ап. № 56 

на ДП НКЖИ - гр. София на стойност 26 028 лева; 

4. Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна 

собственост – ведомствен апартамент в гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" № 3, ап. № 2 

на ДП НКЖИ - гр. София на стойност 7 318 лева; 

             Разпоредителни сделки с недвижими имоти, предоставени в управление 

на Областния управител на Област Враца с данъчна оценка над 10 000 лева по 

реда на основание чл. 44, ал. 1 от ЗДС и чл. 3, ал. 3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол: 

1. Подадено е Заявление Изх.№ 70 00-64-(95)/16.03.2017 г. до АПСК – София за 

приватизация на поземлен имот в гр. Враца, бул. "Васил Кънчов" с данъчна оценка 

19 194 лв.; 

2. Подадено Заявление Изх.№ 24 00-2/07.07.2017 г. до АПСК – София за 

приватизация на недвижим имот – ветеринарна лечебница в гр. Криводол с данъчна 

оценка 18 235,40 лв.. 

            Управление на недвижими имоти –  държавна собственост 

За имотите - държавна собственост през изтеклия период са изготвени 15 

Заповеди за участие в комисии за проверки, приемане, предаване на недвижими имоти 

и изготвени протоколи за състоянието на имотите, като е уточнено състоянието им в 

момента, ползват ли се по предназначение, отдадени ли са под наем, кога е извършван 

ремонт.  

През 2017 г. по подадени заявления от общини и ведомства са предоставени 

безвъзмездно за управление на недвижими имоти – частна държавна собственост, за 

което са издадени заповеди и договори за безвъзмездно предоставяне за управление, 

както следва: 

1. В полза на РУО - Враца е предоставен за управление безсрочно 

самостоятелен обект в гр. Враца, ул. „С. Врачански“ № 6; 

2. В полза на Община Враца е предоставен за управление недвижим имот в 

гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 79; 
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3. В полза на ИАГ е предоставен за управление недвижим имот в гр. Враца, 

ул. „Поп Сава Катрафилов“; 

4. В полза на Министерство на здравеопазването е предоставен за управление 

недвижим имот в гр. Враца, ул. „Г. Апостолов“ № 2; 

5. В полза на ДКСИ - София е предоставен за управление недвижим имот в 

гр. Враца, ул. „Ал. Стамболийски“ № 7, ет. 2; 

6. Със Заповед № РД-18-ДС-81/04.12.2017 г. е отнето правото на управление 

от МВР на недвижим имот в гр. Враца, ул. „Ал. Стамболийски“ № 7, ет. 2; 

            Прехвърляне в собственост на Общини на  недвижими имоти –  държавна 

собственост 

По Заявление на Кмета на Община Мездра и РОбС – Мездра е изготвено 

становище за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Мездра на 

недвижим имот – парова централа в гр. Мездра с РМС № 361/29.06.2017 г., след което 

е изготвен е Договор от 27.07.2017 г. и Приемно-предавателен протокол. 

Изпратен е Годишен доклад до Администрацията на Министерски съвет с 

писмо Изх. № 0800-9-(42)/22.12.2017 г., в съответствие с чл.54, ал.6 от Закона за 

държавната собственост. 

            Отнемане правото на управление на  недвижими имоти –  частна 

държавна собственост на основание чл. 17, ал. 2 от ЗДС 

Със Заповед № РД-18-ДС-81/04.12.2017 г. е отнето правото на управление от 

МВР на недвижим имот в гр. Враца, ул. „Ал. Стамболийски“ № 7, ет. 2, поради 

отпаднала необходимост. 

В съответствие с изискванията на чл.32, ал.3 от Устройствения правилник на 

Министерски съвет и неговата администрация са съгласувани материали, относно 

проекти на Решения на МС: 

1. Удължаване на срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и 

природен газ-подземни богатства по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за подземните богатства, 

площ „Блок1-10 Ботево“, разположена на територията на област Враца и област 

Монтана / Изх. № 0400-26-(3)/17.03.2017 г./. 

2.  Удължаване на срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и 

природен газ-подземни богатство по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за подземните богатства, 

площ „Блок1-9 Мизия“, разположена на територията на област Враца / Изх. № 0400-

25-(3)/17.03.2017 г./. 

3. Удължаване на срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и 

природен газ-подземни богатство по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за подземните богатства, 

площ „Блок1-7 Търнак“, разположена на територията на област Враца и област 

Плевен / Изх. № 0400-27-(3)/17.03.2017 г./. 

4. Предоставяне на концесия на „Кралтрейс“ ООД Враца, за добив на подземни 

богатства‒строителни материали-варовици от находище „Касибо“, землище на 

с.Косталево, община Враца, област Враца / Изх. № 0400-6-(2)/22.08.2017 г./. 

5. Предоставяне на концесия на „Йотов Стоун“ ЕООД гр.Мездра, за добив на 

подземни богатства -варовици от находище „Равнище-2“, землищата на с. Горна 

Кремена и с. Върбешница, община Мездра, област Враца /Изх. № 0400-16-

(2)/25.10.2017 г./. 

6. Изменение на договор за предоставяне на концесия за ползване на подземно 

природно богатство – мергел, от находище „Бели извор“, община Враца, област Враца 

на „Холсим България“ АД, с.Бели извор, община Враца, област Враца /Изх. № 0400-

17-(2)/21.08.2017 г./. 

7. Предоставяне на концесия за добив на подземни богатства ‒ скално-

облицовъчни материали-варовици, от находище "Кошарите", участък "Запад", в 

землището на с.Върбешница, община Мездра, област Враца на „Токсан“ ООД 

гр.Враца /Изх. № 0400-17-(3)/16.03.2017 г./. 
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8. Изменение на договор за предоставяне на концесия за ползване на подземно 

богатство‒варовик от находище „Лиляче“, община Враца, област Враца от 

концесионер „Холсим България“ АД, с. Бели извор, община Враца, област Враца / 

Изх. № 0400-17-(3)/23.08.2017 г./. 

9. Предоставяне на концесия за добив на подземни богатства‒варовици от 

находище "Енджи-юг", участък „Запад“ и участък „Изток“ в землището на с. Горна 

Кремена, община Мездра, област Враца, на „Маронас“ ООД, гр. Враца /Изх. № 0400-

17-(6)/23.08.2017 г./. 

 

По Цел 10. „Подобряване на дейността  по стопанисване, управление и 

разпореждане на държавната собственост“ планираните дейности са реализирани и 

целта е постигната 100%, индикаторите са изпълнени. 

Освен дейностите, заложени в Плана и обосновани от постигането на Целта, са 

извършени и други, които са вменени в съответствие с нормативните документи.  

 

Цел 11. Превантивна дейност за повишаване сигурността на 

населението и ефективно действие при кризи, бедствия и аварии 

 
            Изпълнение на чл.6г, ал.8 от Закона за защита при бедствия 

Изготвен е годишен Доклад за изпълнение на приоритетните дейности за 

намаляване на риска от бедствия, на база събраната от общините информация и е 

изпратен с писмо Изх. № 0600-10-(6)/04.05.2017 г. на Председателя на Националния 

съвет за намаляване на риска от бедствия. Планираните финансови средства за 8 от 

общините за 2018 година / с изкл. на общините Криводол и Мездра, които не са 

предоставили информация/, за РЗИ и Областна администрация са в размер на 30 882  

366,84 лв. 

 

            Заседания на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия 

 

През 2017 година е актуализиран съставът на ОСНРБ със Заповед на Областния 

управител № РД-18-К-23 / 27.09.2017 г. и са проведени 2 заседания с теми, включени 

в Дневния ред, както следва: 

 на 14.03.2017 г.  ‒ приемане на годишен доклад за състоянието на защитата 

при бедствия в област Враца през 2016 г. и приемане на Правилник за устройството и 

дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Враца. 

Годишният доклад за защита при бедствия за област Враца е изпратен с писмо Изх.№ 

0600-18-(134)/20.03.2017 г. до Председателя на Националния съвет за намаляване на 

риска от бедствия. 

на 19.10.2017 г. ‒ степен на изграждане на доброволните формирования в 

област Враца, организиране и провеждане на обучения на доброволците, както и 

оборудването им с техника и екипировка и други въпроси, свързани с дейността на 

Съвета, в т.ч. степен на готовност на общинските програми за намаляване на риска от 

бедствия в област Враца 

 

            Заседания на Областен Щаб за защита при бедствия 

 

             На 21.11.2017 г. е организирано и проведено заседание на Областния щаб за 

защита при бедствия за обсъждане на степента на готовност и предприетите 

превантивни мерки за намаляване на последиците за населението и инфраструктурата 

при усложнена зимна обстановка през сезон 2017/2018 г. от страна на общините, 

дружествата и териториалните звена на централната изпълнителна власт. 
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            Изпълнение на задълженията по Закона за водите 

 

          Организиране и извършване на Междуведомствена проверка на участъци 

от речните легла извън урбанизираните територии на основание чл. 140, ал. 5 от 

Закона за водите (ЗВ) 

 

Със Заповед № РД-18-К-4/24.02.2917 г. на Областния управител на област 

Враца е назначена Междуведомствена комисия за проверка на участъци от речните 

легла извън урбанизираните територии в област Враца. 

На 22.02.2017 г. е проведена работна среща с Кметовете на общини за 

необходимостта от проверка на участъци от речните легла извън урбанизираните 

територии и идентифициране на дейности за почистването им. Въз основа на 

получената информация от общините е изготвена Програма за планово почистване за 

осигуряване на нормалната проводимост на реките, с количествено-стойностна 

сметка, която е изпратена на Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерски съвет за финансиране с писмо Изх.№ 2400-6-

(9)/09.03.2017 г. 

 

            Организиране и извършване на Междуведомствена проверка на язовири 

на основание чл. 138а, ал. 3 от ЗВ 

 

Със Заповед № РД-18-К-6/22.03.2917 г. на Областния управител на област 

Враца се задължават собствениците или ползвателите на язовири в област Враца, при 

контролирано изпускане на водни маси, при преминаване на висока водна вълна, при 

аварийни ситуации или при извършване на ремонтни дейности, да бъдат уведомявани 

съответните общински администрации по поречието на съответната река, ГД „Надзор 

на язовирните стени и съоръженията към тях“ –ДАМТН, Областна администрация‒ 

Враца, Басейнова дирекция „Дунавски район“‒Плевен и Регионална дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ –МВР Враца.  

 

            Работни срещи на място между Областния управител и Кметовете на  

общините Криводол, Враца, Борован, Хайредин, Мездра, Роман и Бяла Слатина 

    

От 3-ти до 5-ти април 2017 г. са организирани тристранни работни срещи в 

Общините Криводол, Враца, Борован, Хайредин, Мездра, Роман и Бяла Слатина 

между Областен управител, Кмет и представител на Главна дирекция „Надзор на 

язовирните стени и съоръженията към тях“ към ДАМТН, относно техническото и 

експлоатационно състояние на язовирите общинска собственост към момента и 

изпълнението на предписанията от предишните проверки на Междуведомствената 

комисия. Обсъдени са и подобряването на координацията между институциите и 

длъжностните лица; контролът върху поддържане на предписаните водни количества 

и редът за изпускане на водни маси от тях, особено при каскадно разположените; 

предстояща пролетна проверки на Междуведомствената комисия по чл. 138а, ал. 3 от 

Закона за водите. 

Със Заповед № РД-18-К-9/10.05.2917 г. на Областния управител на област 

Враца е назначена Междуведомствена комисия за проверка на язовирите на 

територията на област Враца в периода 29.05.2017г.-23.06.2017 г. и изпълнение на 

предписанията от предишните проверки. 

 На 10.05.2017 г. с писмо Изх. № 1400-10-(29)/10.05.2017 г. до Кметовете на 

общините  Криводол, Мездра, Роман и Хайредин е изискана информация / протоколи 

от техническите прегледи на язовирите-общинска собственост/ по изпълнение на 

Наредбата за реда и условията за осъществяване на техническата и безопасна 

експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и осъществения контрол.  
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            В изпълнение на Заповед № РД-18-К-9/10.05.2917 г. са проверени 88 язовири, 

като само за 11 от тях няма забележки по техническото и конструктивното състояние 

на стената и облекчителните съоръжения (преливници и основни изпускатели). 

Констативните протоколи са изпратени на 13 и 14 юли 2017 г. на общините, 

собствениците и концесионери на язовири, на „Напоителни системи“ ЕАД –клон 

Мизия,  ДАМТН, Басейнова дирекция „Дунавски район“ ‒ Плевен и РД 

„ПБЗН“‒Враца.  

Със Заповед № РД-18-К-10/03.07.2017 г. на Областния управител, във връзка с 

изпълнение на чл.64, ал.1, т.1 и т.6 от Закона за защита при бедствия и писмо с Рег. № 

8121и-267/02.07.2017 г. на Министъра на вътрешните работи, е разпоредено на 

Кметовете на общините на територията на област Враца, да създадат организация за 

допълнителни превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от 

наводнения чрез: извършване на преглед на Общинските планове за защита при 

бедствия, като се уточни състава и контактите на органите за управление и силите за 

действие; създаване на организация за наблюдение на критичните места по речните 

легла и язовирите-общинска собственост; уточняване и привеждане в готовност на 

техниката за провеждане на аварийно-възстановителни работи, за изграждане на диги, 

подготовка на чували с пясък; привеждане в готовност на доброволните 

формирования  и постоянно наблюдение на сайта на НИМХ-БАН за паднали и валежи 

и прогнозите. Заповедта е изпратена на Кметовете на общините и публикувана на 

сайта на Областна администрация. 

На 31 юли 2017 г. е организирана работна среща с общините, наемателите и 

собствениците на язовири на територията на област Враца във връзка с проверката на 

Междуведомствената комисия с Дневен ред: представяне на резултатите и коментар 

по дадените от Комисията предписания за всеки язовир, някои от най-сериозните 

повреди на преливниците, обсъждане на възможностите за подобряване на язовирните 

стени и съоръженията към тях, докладване на изпълнението на задълженията на 

концесионерите на по поддръжката на язовирите. 

Последващият  контрол на Заповед № РД-18-К-10/03.07.2017 г. на Областния 

управител е осъществен чрез писмо Изх.№ 0600-18-(138)/25.07.2017 г. до Кметовете 

на общините, в което се изисква да изпратят информация за предприетите мерки, 

отчетени пропуски и недостатъци при организирането на дейностите.  

Обобщеният доклад на база на подадената информация от 10-те общини на 

територията на област Враца е изпратен с писмо Изх.№ 0600-18-(149)/09.08.2017 г. до 

Министъра на вътрешните работи и Председател на националния щаб за защита при 

бедствия. 

 

             Превантивна дейност и осигуряване на пожарна безопасност, 

предотвратяване и гасене на пожари в горските територии 

 

Във връзка с чл. 137, ал.1 от Закона за горите и Предложение на Директора на 

Регионална дирекция по горите – гр.Берковица е издадена Заповед № РД-18-К-

8/04.04.2017 г. на Областния управител и е обявен пожароопасен сезон от 10.04.2017 

г. до 31.10.2017 г. , в която подробно са описани забраните и отговорностите на 

съответните компетентни органи, физически лица, сдружения на ловци и риболовци  

и собственици  по места.  

 

            Дейности, свързани с подготовка за зимен сезон 2017/2018 

 

На 13 октомври е издадена Заповед на Областния управител  № РД-18-К-26 за 

предприемане на превантивни мерки и осигуряване нормалното функциониране на 

пътната инфраструктура, снабдяването и услугите за населението през зимния сезон 

2017/2018. След обобщаване на получената информация съгласно изискванията на 
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Заповед № Р-187/13.10.2016 г. на Министър-председателя в МВР, е изпратен 

подробен доклад до МВР с Изх. № 0300-21-(129) / 06.11.2016 г. До края на 2017 г. не 

са настъпили усложнения на зимната обстановка. Допълнително с писмо Изх. № 0300-

21-(140) / 14.11.2016 г. е изпратен Справка за техниката за зимно поддържане на 

общинската и републиканската мрежа на територията на област Враца. 

 

            Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет /МКВПМС/ 

 

            За 2017 година са подадени 20 искания за финансиране на неотложни и 

аварийно-спасителни работи на обекти в 8 от общините на Област Враца / с 

изключение на общините Бяла Слатина и Мездра/ на обща стойност 7 608 957,86 лв.  

Общата сума на отпуснатите за общините от област Враца финансови средства 

възлиза на 975 954 лв.  

За 2016 г. в Областна администрация – Враца са получени общо 20 бр. искания 

от Общини на обща стойност 2 984 816,37 лв. с ДДС.  Нито едно от тях не е получило 

финансиране. 

            В резултат от извършени проверки от Междуведомствена комисия, Областна 

администрация – Враца е изготвила Програма за планово почистване на 23 речни 

участъци и количествено-стойностна сметка към нея за предвидени дейности, 

осигуряващи нормалната проводимост на речните легла и намаляване на риска от 

наводнения, на обща стойност 368 441,96 без ДДС или 442 130,36 с ДДС. 

Съгласно разпоредбите на чл. 140, ал. 3 от Закона за водите, с писмо Изх. № 

0600-32-(37)/ 20.12.2017 г.  до ГДПБЗН при МВР,  с Копие до Главен секретар на 

Администрацията на Министерски съвет,  е изпратена Програма за планово почистване 

на речните легла извън урбанизираните територии на област Враца за 2018-2019 година, 

с искане да бъде включена в Годишния план за изпълнение на Националната програма 

за защита при бедствия за 2018 г. и за 2019 г., в съответствие с изискванията  на 

ПОДКВПМС / Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената 

Комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския Съвет/.  

 В съответствие с чл.1, ал.2, т.1 от ПОДКВПМС определящото условие за 

отпускане на финансови средства от МКВПМС за горепосочените дейности е:  

Областна администрация – Враца да осигури допълващо финансиране за реализиране 

на Програмата. 

Средствата, предвидени в бюджетната прогноза по години 2019-2021, като 

допълващо финансиране на дейностите, свързани с възстановяване проводимостта на 

речните легла, са както следва: За 2019 г. – 180 000 лв.; общата стойност на заложените 

в Програмата дейности по почистване през 2019 г. възлиза на 231 436,36 лв., т.е. за 

разликата от 51 436,36 лв. ще бъде подадено искане за финансиране от МКВПМС през 

2018 г. 

Предвид това, че ежегодно в изпълнение на Заповед на Областния управител, се 

извършва проверка на проводимостта на речните легла извън урбанизираните 

територии в област Враца, в резултат от която се идентифицира необходимостта от 

почистване на речни участъци, за които се предвиждат финансови средства, както 

следва: за 2020 г. – 110 000 лв.; за 2021 г.  –100 694 лв.; 

 

По Цел 11. „Превантивна дейност за повишаване сигурността на населението и 

ефективно действие при кризи, бедствия и аварии“ са изпълнени планираните 

дейности и целта е постигната 100%, индикаторите са изпълнени. 

Освен дейностите, заложени в Плана и обосновани от постигането на Целта, са 

извършени и други, които са вменени в съответствие с нормативните документи.  

 
           Опазване на околната среда 
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В  изпълнение  на чл. 16. т. 1 и т. 3, чл. 79 (1) от Закона за опазване на околната 

среда, и  чл. 29. (1) от Закона за управление на отпадъците през м.февруари 2017 г. са 

изискани Отчети на общините за изпълнение на Общинските програми за опазване на 

околната среда през 2016 г. Във връзка с управление на отпадъците на Регионално 

депо за неопасни отпадъци Оряхово, обслужващо общините: Оряхово, Козлодуй, 

Мизия, Хайредин, Бяла Слатина, Борован и Кнежа, през 2017 година са проведени 6 

заседания, на които са обсъждани въпроси по отношение на изчерпването на 

капацитета на Клетка 1 и кандидатстване с проектно предложение „Изграждане на 

инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на 

Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 

и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци". По същата схема 

кандидатства и Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион  Враца с 

Решение на Общото събрание от ноември 2017 г.  

В рамките на правомощията и в подкрепа на регионални и национални събития 

и кампании, Областна администрация ‒ Враца  е извършила следното: 

           1. Оказано е съдействие при популяризиране на инициативата на Русенски 

университет „Ангел Кънчев“, подкрепена от Областния управител на Област Русе за 

организиран конкурс за ученици „Млад приятел на природата“ за изработване и 

представяне на мултимедийна презентация на тема „Пречистване на отпадни води“, 

свързан с отбелязването на Световния ден на водата – 22 март.  

          2. Популяризирахме чрез РУО и общините ежегодния конкурс за 2017 г. за 

подаване на проектни предложения в рамките на Националната кампания „Чиста 

околна среда -2017“, която се провежда вече 15 години от Министерство на околната 

среда и водите до месец март, когато се обявяват резултатите. 

          От общо подадени 1000 проектни предложения от общини и кметства в 

България, са одобрени 232 с размер на финансирането до 10 000 лв., 9 от тях за област 

Враца – за община Криводол -1, за община Мездра-2, кметства – с.Очин дол и 

с.Типченица, за община Оряхово – 2, кметства – с.Селановци и с.Остров, за община 

Роман –1, кметство с.Кунино, за община Бяла Слатина – 1, кметство в с.Габаре, и 

община Мизия – 1,  и 1 за кметство – с. Софрониево. От 524 подадени проектни 

предложения на училища и обединени детски комплекси, са одобрени 122, от които за 

област Враца 3: 1 на СУ „Христо Ботев“ гр.Враца, 1 на ПГ „А. Константинов“ 

гр.Мездра и 1 на ЦПЛР Център за работа с деца гр.Враца. За детски градини от общо 

подадени 517, са одобрени 122, от които- на ДГ“Зора“, филиал „Звънче“, с. Струпец, 

община Роман, ДГ „Щастливо детство“ гр.Враца, ДГ „Звънче“ гр.Козлодуй и ДГ 

“Детски свят-База2“-с. Згориград, община Враца. 

          Във връзка с чл. 33 от Закона за защитените територии и по повод обявяване на 

защитена местност „Серапионова пещера“ в землището на с. Люти брод, община 

Мездра, в границите на Природен парк „Врачански балкан“, с цел издаване на Заповед 

на Министъра на околната среда и водите, е изготвено становище и изпратено на 

РИОСВ Враца по предложените режими за забраните в защитената територия. 

         За седма поредна година получихме покана с Вх. № 621/02.06.2017 г. да 

участваме в доброволческата инициатива на БТВ Медиа Груп “Да изчистим България 

заедно “, в резултат от нашето успешно партньорство и проявена активност от страна 

на Областна администрация Враца през предходните години. Беше създадена 

организация съвместно с общините на територията на област Враца, изготвена 

информация за местата за почистване и броя на доброволците. Бяха раздадени 

боновете, предоставени от ПУДООС с приемо-предавателни протоколи. След 

провеждането на кампанията на 16.09.2017 г. в координация с общинските 

администрации бяха събрани и отчетени боновете, съгласно изискванията на 
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ПУДООС. В кампанията по инициатива на Областна администрация ‒ Враца се 

включиха и представители на териториалните звена на изпълнителната власт.  

            Изготвено и изпратено е становище с Изх.№ 0400-39-(3)/20.07.2017 г. до 

МОСВ в рамките на проект  „Разработване и национално съгласуване на управленски 

подход за мрежа Натура 2000 и за Национална приоритетна рамка за действие по 

Натура 2000“, касаещо  взимане на решение по 3 варианти за избор на подхода за 

управление на мрежата Натура 2000 и ЗЗ.   

           На 05 септември 2017 година МОСВ организира работна среща с Областните 

управители, за обсъждане на одобрения Териториален подход за управление на 

мрежата Натура, в който е предвидено органи за управление да бъдат Областните 

управители. Цялото финансиране и ресурсно обезпечаване на управленските 

дейности, в това число разходи за възнаграждения, за обучения и изграждане на 

капацитет, както и за оборудване, финансиране на процеса по изработване на 

плановете за управление е осигурен в рамките на ОПОС 2014-2020г.   

На 30.03.2017 г. четирима младши експерти от Областна администрация ‒ 
Враца се включиха в засаждането на 50 фиданки от вида „Пауловния“ /осигурени от 

Областната администрация / в местността „Валога“ край с.Оходен, община Враца. В 

района се извършват  археологически проучвания от 2002 г. на обект „Селище от 

ранния неолит“ със статут на археологическа недвижима културна ценност и 

категория „национално значение“, съгласно Заповед № РД 09-717/05.09.2917 г. на 

Министерство на културата. След това е реализирана и театрална възстановка от 

организаторите  ‒ Регионален исторически музей ‒ Враца и Младежки дом ‒ Враца, 

посветена на Пролетното равноденствие в духа на ритуалите на древните земеделци.  

 

            Областна епизоотична комисия /ОЕК/ 

            За 2017 година са проведени три заседания: 

1. На 10.01.2107 г.  е проведено спешно заседание на Междуведомствен 

оперативен щаб  за контрол и ликвидиране на болестта инфлуенца по птиците, 

сформиран съгласно Заповед № РД-09-1024/29.12.2016 г. на Министъра на 

земеделието и храните, относно за предприемане на мерки за профилактика, 

ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците и във връзка 

констатирани огнища на болестта инфлуенца по птиците при домашни и диви птици в 

България. Взето е Решение да се възложи на Директора на БАБХ-Враца да информира 

чрез медиите гражданите за епизоотичната обстановка на територията на областта, 

като акцентира върху превенцията против вторично разпространяване на болестта. За 

осъществяване на контрол са изискани и Заповедите на Кметовете на Общини, 

касаещи предприемане на конкретни мерки за овладяване на епизоотичната 

обстановка. 

2. На 08.09.2017 г. е свикано спешно заседание  на ОЕК връзка със Заповед № 

РД-11-1830/04.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ‒София, с Дневен ред: 

международната епизоотичната обстановка и обстановката в област Враца и 

предприемане на спешни мерки и проверки по нерегламентираните пазари за животни 

на територията на Общините от областта, във връзка със зачестилите случаи за 

нехуманно отношение към животните и засилване на координацията и съвместната 

работа между  ОДБХ и ОД на МВР. 

3. На 24.10.2017 г. е проведено спешно заседание в изпълнение на Заповед на 

Изпълнителния директор на БАБХ, относно констатирани огнища на болестта 

инфлуенца по птиците (грип) на територията на област Добрич и област Хасково. 

Комисията е определила в срок до 31.10.2017 г. да бъдат проведени заседания на 

общинските епизоотични комисии, на които да се определят превантивни мерки за 

неразпространение на болестта, като се информират лицата в съответните населени 
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места и да се разпореди на собствениците на птицевъдни обекти и „задни дворове“ да 

не допускат излизането на птиците извън дворовете на стопаните и контакт между 

птици, живеещи в дивата природа и домашни птици, да създадат условия за разделно 

отглеждане на домашни птици и гъски от други домашни птици и да съхраняват 

фуража за изхранване на птиците в закрити помещения. Зареждането на птици в 

птицевъдните обекти на територията на област Враца следва да се извършва при 

спазването на изискванията на Закона за ветеринарната дейност. 

 

          Цел 12. Оказване на висококвалифицирана правна помощ за 

законосъобразното осъществяване на правомощията на областния 

управител 

 
            Проверки за законосъобразност на решенията на общинските съвети и 

заповеди на кметове на общини  

Упражняван е постоянен административен контрол за законосъобразност на 

решенията на общинските съвети на територията на област Враца, в т. ч. и 

предварителен.  

Проверени са 1637 броя решения на общинските съвети и са изготвени 

становища.  

Върнати са 26 броя решения за ново обсъждане в общинските съвети на 

територията на област Враца, с изготвени заповеди за тях.  

Със заповед на областния управител на област Враца е оспорено и отменено от 

съд 1 решение на Общински съвет - Козлодуй. 

Упражнен е контрол за законосъобразност на 8 заповеди на кметове на общини 

на територията на Област Враца, с изготвени становища.  

 

            Процедури по ЗОП  

 

Подготвена документация за 1 процедура по ЗОП. Процедурата е  проведена в 

съответствие със законовите изисквания, като не са констатирани нарушения. 

 

По Цел 12. „Оказване на висококвалифицирана правна помощ за 

законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител“ са 

осъществени планираните дейности и целта е постигната 100%, индикаторите са 

изпълнени. 

 

         Цел 13. Осъщестяване на процесуално представителство на 

високо ниво 
Осъществено е процесуално представителство по 16 дела, от тях 15 дела са 

решени в полза на Областна администрация – Враца.  

  

           Друга юридическа дейност, включваща: 

 

           Достъп до обществена информация: 

За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са постъпили 6 заявления за достъп 

до обществена информация. Едно от заявленията е подадено от журналист, едно - от 

физическо лице и четири - от неправителствена организация. Три от заявленията са 

писмени, а три са получени по електронна поща. Всички заявления са свързани с 

достъп до служебна информация. Темите, по които е поискана обществена 

информация са както следва: „Упражняване на права и законни интереси“ – 1 брой, 

„Процес на вземане на решения“ – 1 брой, „Контролна дейност на администрацията“ – 

2 броя и „Отчетност на институцията“ – 2 броя.  
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Със Заповед № РД-16 от 16.02.2017 г. е разрешен пълен достъп по 1 брой 

заявление до заверено копие на Списък на категориите информация, подлежаща на 

публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Враца, 

както и форматите. 

Със Заповед № РД-22 от 02.03.2017 г. е разрешен пълен достъп по 1 брой 

заявление до писмена справка за изплатените парични обезщетения по реда на 

ЗПГРРЛ. 

Със Заповед № РД-39 от 09.05.2017 г. е разрешен пълен достъп по 1 брой 

заявление до заверено копие на Заповеди по чл. 45 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, издадени от Областен управител на 

Област Враца. 

Със Заповед № РД-47 от 22.05.2017 г. е разрешен пълен достъп по 1 брой 

заявление до Писмена справка, съдържаща информация относно упълномощени 

служители по чл. 130, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, съставени 

актове за установяване на административни нарушения по ЗБР за 2014 г., 2015 г. и 

2016 г., съставени наказателни постановления по ЗБР за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. 

Със Заповед № РД-76 от 21.09.2017 г. е разрешен пълен достъп по 1 брой 

заявление до заверено копие от Договор за учредяване право на строеж върху имот – 

публична държавна собственост от 13.02.2013 г. 

С писмо с Изх. № 61 00 – 8 / 181 / от 04.10.2017 г., заявление за достъп до 

обществена информация, съдържащо искане за предоставяне на актуалните общински 

планове за действие и подкрепа на интеграционните политики за българските 

граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, на основание 

чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ е препратено по компетентност на кметовете на общини на 

територията на област Враца.  

Няма обжалвани заповеди за предоставяне на достъп до обществена 

информация. 

Разгледани са 19 броя заявления за изплащане на обезщетения за принудително 

отчуждаване на недвижими имоти за обект: „Изграждане на обходен път на гр. 

Враца“, с изготвени протоколи. Всички те са изплатени; 

Дадени са 5 становища за концесии; 

Образувани 13 производства по АПК във връзка с подадени жалби. 

 

По Цел 13. „Осъщестяване на процесуално представителство на високо ниво“ 

са осъществени планираните дейности и целта е постигната 100%, индикаторите са 

изпълнени. 

Освен дейностите, заложени в Плана и обосновани от постигането на Целта, са 

извършени и други, които са вменени в съответствие с нормативните документи.  

 
 

Цел 14. Развитие и усъвършенстване на механизмите за 

ефективно функциониране на системата за финансово управление и 

контрол 
 

Изпълнявайки тази цел Областна администрация – Враца постоянно се стреми 

към добро финансово управление и прозрачност в дейността си. 

Ежегодно, екип от служители и техните ръководители прави преглед на 

състоянието на системата за финансово управление и контрол.  Попълва се въпросник, 

по образец на Министерство на финансите и се изготвя доклад, които се предоставят 

на Министерски съвет. През 2017 г., след направения преглед за предходната година, 

общото състояние на системата за 2016 г. е оценено като много добро. Определени са 

няколко области, които се нуждаят от развитие и подобрение и върху които беше 

съсредоточено вниманието през 2017 г.  
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Ежегодните цели, които Областна администрация – Враца си поставя и се 

стреми да изпълнява по най-добрия начин, са свързани с правителствената политика и 

приоритети. Те са отправна точка при планирането на дейността й за съответната 

година. Отчетът на изпълнението на целите за 2016 г. и новите цели за 2017 г. са 

изготвени и изпратени в Министерски съвет в срок, като в същото време се 

публикувани на електронната страница на администрацията.  

Отчетът за 2016 г. показва, че от общо 20 определени стратегически цели на 

администрацията, 17 са напълно постигнати и отчетени със 100 % изпълнение, като по 

някои от целите индикаторите имат преизпълнение. 

При изготвяне целите на Областна администрация - Враца за 2017 г. са 

отчетени наличните ресурси, ограниченията и възможностите на организацията. 

Планирането на стратегическите цели и приоритети беше обвързано със 

стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството, със стратегиите 

и другите планови документи, оказващи въздействие върху развитието на област 

Враца. Стремежът беше те да бъдат формулирани ясно и точно, така че да бъдат 

разбрани от ръководители и служители. 

Утвърдените от областния управител цели периодично бяха обект на анализ и 

предприемане на съответни действия и мерки с оглед тяхното постигане в максимална 

степен. 

Директорите на дирекции осъществяваха оперативната дейност по управление 

на рисковете, които биха могли да повлияят негативно върху изпълнението на целите 

на администрацията за 2017 г. 

Същевременно Съветът за управление на риска (СУР) осъществяваше 

систематично наблюдение, риск-регистърът се преглеждаше периодично. 

Отговорните служители докладваха какво е въздействието от предприетите действия, 

има ли ефект от тях и дали е необходимо те да бъдат преразгледани и коригирани. 

Най-голямо внимание беше насочено към онези с оценка „Много висок риск“ и 

„Висок риск“, без да бъдат пренебрегвани и останалите. На свое заседание на 

29.11.2017 г. СУР извърши годишен преглед на дейностите по дирекции и за 

администрацията като цяло. Бяха формулирани значимите за Областна 

администрация – Враца рискове. В края на отчетния период не бяха идентифицирани 

нововъзникнали рискове, които биха могли да повлияят негативно върху 

изпълнението на целите на администрацията.  

Вследствие на периодичното наблюдение на рисковете и на планирането, 

възлагането и извършването на коригиращи действия през 2017 г., в края на годината 

93% от първоначално установените са сведени до по-ниска оценка. Останалите се 

контролират и задържат в приемливи граници. Това налага извода, че рискове се 

управляват успешно и набелязаните и предприети действия дават резултат, което от 

своя страна показва ефективността на взетите управленски решения. 

 

През 2017 г. Областна администрация – Враца беше обект на одит от Сметна 

палата и на проверки от Главен инспекторат към Министерски съвет, както следва: 

 

              Одит от Сметна палата  

Цел на одита: „Оптимизиране на транспортната свързаност на областите в 

Северозападния регион“ обхващащ периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г.   

Констатации и препоръките са: Одитът е по отношение прилагането на 

нормативната уредба. Няма забележки и препоръки за Областна администрация – 

Враца. 

 

              Проверка от Главен инспекторат към МС  - май – юни 2017 г. 
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Целта на одита: Планова проверка на дейността на Областна администрация 

на област Враца – ВРБ по бюджета на Министерския съвет по управление и 

разпореждане с имоти – държавна собственост, за периода 1 януари 2015 г. – 31 

декември 2016 г.  

Констатации и препоръките са: 

 Спазване изискванията на Стратегията при управлението и разпореждането 

с имоти и вещи – държавна собственост, относно изготвяне на ежегодна програма за 

реализация на постъпленията по плана за приходите на ОА - Враца от дейностите по 

управление и разпореждане с частна държавна собственост; 

 Регистриране на договорите, чрез които се прехвърля собствеността върху 

имоти - държавна собственост в деловодната система на ОА – Враца; 

 Регистриране на договорите за предаване от областния управител на имоти – 

държавна собственост за безвъзмездно управление, както и протоколите за 

физическото предаване на имотите в деловодната система на ОА – Враца. 

По направените препоръки Областна администрация – Враца е предприела 

необходимите действия и е изпълнила изискванията. За резултатите е уведомен 

Главния инспекторат към МС. 

 

              Проверка от Главен инспекторат към МС - септември – октомври 2017 г. 

Цел: Проверка на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на 

МС за спазване на изискванията на Наредбата за административното обслужване при 

предоставяне на услуги. 

Констатации и препоръки: Препоръката за Областна администрация – Враца 

беше: да бъдат актуализирани Вътрешните правила за организацията на 

административното обслужване, произтичащи от измененията и допълненията в НАО 

от 28.07.2017 г., свързани с плащанията чрез ПОС терминални устройства. 

По направените препоръки Областна администрация – Враца е предприела 

необходимите действия и е изпълнила изискванията. За резултатите е уведомен 

Главния инспекторат към МС. 

 

              Проверка от Главен инспекторат към МС  - септември – октомври 2017 г. 

Цел: Извънпланова проверка в  Областна администрация на област Враца по 

повод влязло в сила съдебно решение в полза на „Специализирани Бизнес системи“ 

АД по прекратен договор №  В-148-03 от 2015 г. с предмет „Инсталиране на 

програмно приложение за комуникационна и информационна виртуална мрежа“ по 

проект „Трансграничен Център за комуникация Долж - Враца” с Референтен номер 

(4i)-1.2.6  и MIS-ETC Code 666. 

Констатации и препоръки: Липса на административен капацитет и 

професионален опит за изпълнението на проекта в областта на мениджмънта и в 

сферата на информационните и комуникационни технологии. Дадена една препоръка: 

да се създаде работна група за изготвяне на нови и актуализиране на действащите 

вътрешни правила, съобразно нормативните изисквания. 

По направената препоръка Областна администрация – Враца е предприела 

необходимите действия и е изпълнила изискванията. За резултата е уведомен Главния 

инспекторат към МС. 

 

              Проверка във връзка с изпълнение на една от дейностите по проект на 

Администрацията на Министерски съвет „Трансформация на модела на 

административно обслужване“, финансиран от ОП „Добро управление“, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ - ноември 2017 г. 

Цел: Инвентаризация на административни услуги и регистри 

Констатации и препоръки: Изпълнителят на дейността е извършил 

предварителна документална проверка и проверка на място, по график.  
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Извършен е преглед на всички вътрешни документи (правила, правилници, 

процедури и др.), регламентиращи дейността на Областна администрация – Враца. 

Във връзка с промени в нормативната уредба и в изпълнение на препоръки в 

докладите от проверки изменения има за следните документи: 

              Актуализирани и утвърдени:  

 Харта на клиента за потребителите на административни услуги на Областна 

администрация - Враца, със Заповед № РД-55 / 26.06.2017 г. на областния управител 

на област Враца; 

 Вътрешни правила за организация на административното обслужване в 

Областна администрация – Враца, с Разпореждане № Р–1 /11.10.2017 г. на главния 

секретар на Областна администрация – Враца. 

 Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Областна 

администрация – Враца, със Заповед № РД-94 / 13.12.2017 г. на областния управител 

на област Враца; 

 Правилник за вътрешния ред на Областна администрация – Враца, със 

Заповед № РД-95 / 13.12.2017 г. на областния управител на област Враца; 

 Инструкция за пропускателния режим в сградата на Областна 

администрация – Враца, със Заповед № РД-97 / 13.12.2017 г. на областния управител 

на област Враца; 

 Вътрешни правила за документооборота на счетоводните документи на 

Областна администрация – Враца, със Заповед № РД-98 / 18.12.2017 г. на областния 

управител на област Враца; 

 Вътрешни правила за организиране и провеждане на инвентаризация на 

активите и пасивите в Областна администрация – Враца, със Заповед № РД-99 / 

18.12.2017 г. на областния управител на област Враца; 

 Счетоводна политика на Областна администрация – Враца, със Заповед № 

РД-101 / 21.12.2017 г. на областния управител на област Враца. 

 

            Изготвени нови документи по дейността: 

 Процедура за реда и начина на регистриране на договорите по управление, 

разпореждане, прехвърляне в собственост, учредяване на вещни права и наем на 

недвижими имоти – държавна собственост в деловодната система „Акстър офис“ на 

Областна администрация – Враца, със Заповед № РД-57 / 05.07.2017 г. на областния 

управител на област Враца; 

 Процедура по изготвяне, съгласуване, сключване, изпълнение и отчитане на 

граждански договори, с възложител Областна администрация – Враца, със Заповед № 

РД-96 / 13.12.2017 г. 

  

В структурата на Областна администрация – Враца няма длъжност „финансов 

контрольор“. Задълженията по предварителен контрол за законосъобразност се 

изпълняват от служител, определен със Заповед № 153 / 16.11.2015 г. на областния 

управител на област Враца. През отчетната година, с нова Заповед № РД-58 / 

24.07.2017 г. беше определен втори служител, който да замества длъжностното лице 

при отсъствие. Предварителният контрол се извършва чрез проверки и попълване на 

контролни листове, в които служителят писмено изразява мнение за поемането на 

определено финансово задължение. Те се подписват и от главния счетоводител, а при 

необходимост от преценка на законосъобразността за извършване на разхода – и от 
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главния юрисконсулт. Контролните листове се регистрират в регистри за приход и 

разход.  

В резултат на проведения ежедневен предварителен контрол за 

законосъобразност през 2017 г. са изготвени 1 026 броя контролни листове за разход, 

които са въведени в Регистър за разходите. Изготвените контролни листове за приход 

са 148 броя. Те също са въведени в Регистър за приходите.  

В Областна администрация – Враца се прилага системата за двоен подпис. 

Във връзка с това, преди поемането на всяко финансово задължение, провеждане на 

процедури за възлагане на обществени поръчки, покупка на активи/услуги, сключване 

на договори, назначавания по трудово или служебно правоотношение, командироване 

в страната или в чужбина, плащане в брой или по банков път се полагат подписите на 

областния управител, главния счетоводител и/или главния юрисконсулт. 

През второто полугодие Областна администрация – Враца инициира процедура 

за инсталиране на ПОС терминално устройство и въвеждане плащането с платежна 

карта, като още една възможност за потребителите на административни услуги. 

На 06.12.2017 г. Областна администрация – Враца сключи Договор за 

обслужване на операции на бюджетни предприятия по събиране на приходи и други 

постъпления чрез картови плащания на ПОС с „Обединена българска банка“ АД, чрез 

пълномощника й –Директора на ОББ АД, Централен клон Враца. 

От 2018 г. Областна администрация – Враца предоставя възможност и 

насърчава потребителите на административни услуги да извършват плащането с 

платежна карта. 

Информацията е публикувана на електронната страница на администрацията 

и на входа на Центъра за информация и административни услуги. 

Спазени са принципите и изискванията на Счетоводната политика на 

Областна администрация – Враца и Вътрешните правила за документооборота на 

счетоводните документи.  По този начин е извършено пълно, точно, вярно и 

своевременно осчетоводяване на всички приходи и разходи, отчетени са паричните 

средства, дълготрайните активи, материалните запаси и банковите операции. Изготвен 

е годишен отчет за 2016 г., а през 2017 г. – месечни и тримесечни отчети, които са 

представени в срок на първостепенния разпоредител с бюджет – Министерски съвет.  

Създадена е организация за поддържане на добро финансово състояние и 

добро финансово управление при спазване на финансова дисциплина и правилно 

разпределение на бюджетните средства. Във връзка с въведените от 2016 г. 

изисквания от първостепенния разпоредител с бюджет - Министерски съвет успешно 

са планирани необходимите средства, месечно и е осъществяван през цялата година 

стриктен контрол върху разходването им.  За периода няма преразход на средства и 

бюджетът е изпълнен в рамките на утвърдения лимит за Областна администрация – 

Враца. 

Годишната инвентаризация на активите и пасивите на Областна 

администрация – Враца беше извършена в периода от 05.12.2017 г. до 29.12.2017 г., в 

съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за счетоводството и по ред и 

начин, определени във Вътрешните правила за провеждане на инвентаризация на 

активите и пасивите в Областна администрация – Враца. 

Спазени бяха указанията за провеждане на годишни инвентаризации, дадени с 

писмо с изх. № 02-04-157/05.10.2017 г. на първостепенния разпоредител с бюджети - 

Министерски съвет. 

Областна администрация - Враца извърши годишна инвентаризация на 

материалните запаси в с/ка 3020 „Материали“ и на касовата наличност. 

Беше направена също инвентаризация на салдата по разчетните сметки. 

Инвентаризацията беше извършена от Централна инвентаризационна и 

Оперативна инвентаризационна комисия, съгласно Заповед № РД-90/27.11.2017 г. на 

областния управител и План-графика, одобрен от главния секретар на Областна 
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администрация – Враца. За работата са изготвени протоколи, доклади и са съставени 

инвентаризационни описи. Годишната инвентаризация приключи успешно като не са 

установени липси и/или излишъци. Изготвени са два акта за брак. 

Областна администрация – Враца направи преглед за обезценка на активите 

към 31.12.2017 г., в изпълнение на План–графика, утвърден от главния секретар на 

Министерски съвет. 

Прегледът за обезценка беше извършен от лицензиран оценител. Обезценката 

на дълготрайни активи включваше 14 сметки. 

Данните от годишната инвентаризация дадоха достоверна информация при 

изготвянето на Годишния финансов отчет за 2017 г. на Областна администрация - 

Враца. 

 
   По  Цел 14. „Развитие и усъвършенстване на механизмите за ефективно 

функциониране на системата за финансово управление и контрол“ планираните 

дейности са осъществени, целта е постигната 100% и индикаторите са изпълнени. 

 

          Цел 15. Използване на информационните технологии и 

постигане на бързина, достъпност и качество в административното 

обслужване в Областна администрация – Враца 

 
В началото на 2017 г. Областна администрация – Враца е отчела в 

Министерски съвет резултатите от изпълнението на дейностите по предоставяне на 

административни услуги през 2016 г., чрез Системата за самооценка на 

административното обслужване. На основание чл. 62, ал. 2 от Закона за 

администрацията е изготвен и Доклад за 2016 г. чрез Информационната система за 

попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията. 

През 2017 г. са финализирани действията по въвеждане и актуализиране на 

задължителната информация за административните услуги/режими в Регистъра на 

услугите, на основание Решение № 338 / 23.06.2017 г. на МС за изпълнение на 

задълженията на администрациите по Глава трета "Информация за 

административните услуги и режимите" на Наредбата за Административния регистър, 

като са спазени сроковете и реда за вписване. 

На електронната страница на Областна администрация – Враца, беше 

актуализирана информацията за административните услуги и режимите и 

публикувани новите образци на заявления към тях.  

И през 2017 г.  Областна администрация - Враца не е изисквала удостоверения 

за наличие или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП/ компетентни органи 

по КАО от изпълнителите/потребителите. Информацията е обявена в интернет 

страницата на администрацията и на официалното табло за обявления. Длъжностните 

лица, приемащи исканията, имат задължението да разясняват на заинтересованите 

лица това обстоятелство. 

 В попълнените анкети, както на сайта на администрацията, така и на хартиен 

носител в  Центъра за информация и административни услуги е дадена положителна 

оценка на административното обслужване. В книгата за мнения и предложения са 

вписани похвали за работата и отношението към потребителите на административни 

услуги. За 2017 г. е дадена много добра оценка. 

Административното обслужване на физическите и юридическите лица се 

извършва в Центъра за информация и административни услуги (ЦИАУ), при спазване 

на принципа за обслужване на “едно гише” и непрекъсваем режим на работа с 

потребителите, в рамките на обявеното работно време. 

 

През 2017 г. в ЦИАУ са извършени следните дейности:  
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 ежедневен прием на физически и юридически лица,  които подават 

различни документи – писма, молби, жалби, заявления, фактури, оферти, 

предложения, становища, покани и др. Отговаряно е и на въпроси от общ характер, с 

оглед да бъде подпомогнат потребителя и/или да бъде насочен към компетентен 

орган; 

 прием на заявления за извършване на административни услуги – на 

потребителите е предоставяна ясна, точна и изчерпателна информация за 

извършваните от Областна администрация – Враца административни услуги. Давани 

са насоки и разяснения за попълването на формуляри и комплектуването с 

приложения. Оказвано е съдействие, когато е имало обективна необходимост 

служителят да извърши това вместо потребителя. За административните услуги, които 

се извършват срещу заплащане са събрани такси в размер на 10 100 лв. За всички тях 

са изготвяни отчети и приходите са отчитани всекидневно в счетоводството. Общо 

събраните приходи от такси за 2017 г. са 13 008.80 лв. 

 прием на комплекти от документи, свързани с проведени 1 конкурс, 1 

процедура по ЗОП и 3 търгове по ЗДС. 

 предоставяне на информация за движението по преписките на гражданите, 

както на място, така и по телефона.  

 записване за прием на Областния управител и на заместник областните 

управители, като са попълвани информационни листа по образец и е оказвано 

съдействие при организирането и провеждането на приемите. За 2017 г. 86 лица са 

били приети по въпроси от различен характер.  

Цялостната дейност е осъществявана при непрекъснат контрол и стриктно 

спазване на сроковете, поради което няма просрочия при извършените през 2017 г. 

административни услуги. От 2011 г. Областна администрация – Враца дава 

възможност на потребителите, за част от услугите, да направят избор за начина на 

получаване на издадения документ – с куриер, за сметка на лицето, ако е посочило 

това свое желание в Заявлението или на място.  

През 2017 г. общият брой на регистрираните в деловодната система „Акстър - 

Офис“ документи е 6 618 бр. Всички те са проверени отговарят ли на изискванията, 

след което - регистрирани и сканирани в деловодната система. Издадените 

административни актове/заповеди на областния управител през отчетния период са 

298 броя. 

          По Цел 15. „Използване на информационните технологии и постигане на 

бързина, достъпност и качество в административното обслужване в Областна 

администрация – Враца“ са осъществени планираните дейности, целта е постигната 

100% и индикаторите са изпълнени. 

 

          Цел 16. Успешно професионално развитие и постигане на 

мотивираност на служителите в Областна администрация – Враца 
 

Организационната структура на администрацията беше предмет на действия, 

насочени към нейното развитие и по-добро функциониране. 

Поради постъпването им на друга работа, 3-ма служители са освободени по 

собствено желание. На незаети длъжности са назначени 2-ма служители: 

 един главен специалист в Дирекция АПОФУС, по трудово правоотношение; 

 един главен експерт в Дирекция АКРРДС след проведен конкурс за 

назначаване на служител по реда, определен в Закона за държавния служител и 

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 

Новоназначените служители бяха подпомагани в тяхната работа с оглед 

професионалното им развитие и придобиването/развитието на административни 

умения и опит в съответните области на дейност. 
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Задължително обучение „Въведение в държавната служба“ премина един 

служител на Областна администрация – Враца чрез Института по публична 

администрация – София. 

Петима служители преминаха успешно обучения за професионално развитие, 

като трима от тях чрез Института по публична администрация – София. 

Един служител премина обучение по проект "Създаване на кадастрални данни 

в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК" по ОП 

"Добро управление". 

За успешното им представяне те получиха съответните удостоверения/ 

сертификати.   

През 2017 г., Областна администрация – Враца беше работодател на 2-ма 

младежи, по условията на Програма „Старт на кариерата“, реализирала се в  периода 

16.02.2017 г. до 16.11.2017 г. Младите хора имаха възможност да получат знания и да 

придобият опит за работа в държавната администрация. 

Извършен беше преглед на Етичния кодекс на служителите в Областна 

администрация – Враца. Тъй като заложените в него норми са актуални и запазват 

приложното си поле и през 2017 г. не се наложи актуализирането му. Ръководството 

си поставя за цел да не се допускат нарушения на правилата за етично поведение, 

съответно конфликти на интереси. За тази цел в сградата на Областна администрация 

– Враца е поставена специална кутия за сигнали за нарушения. 

 

            По Цел 16. „Успешно професионално развитие и постигане на мотивираност на 

служителите в Областна администрация – Враца“ са осъществени планираните 

дейности, целта е постигната 100% и индикаторите са изпълнени. 

 

 

          Цел 17. Повишаване на ефективността на ОА при 

предоставянето на публична информация и информация за нуждите 

на политиките на управлението на държавната администрация 

 
С цел осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху организацията 

и дейността на държавната администрация за постигане на ефективност в нейната 

работа е осигурен единен източник на информация на органите на изпълнителната 

власт – Интегрираната информационна система на държавната администрация. 

В изпълнение на тази цел и на задълженията, произтичащи от разпоредбите на 

Наредбата за административния регистър са вписани данни за всички 

административни услуги и са публикувани нови образци на заявления в 

Административния регистър, а също и на електронната страница на администрацията.  

Събрана и систематизирана е информация по различни показатели, която е 

попълнена в ИИСДА. Изготвен е Годишния доклад за състоянието на 

администрацията за 2016 г. 

Отчетена и утвърдена е също самооценката на административното обслужване 

в ССАО. 

През цялата година е поддържана актуална база от данни за структурата, 

конкурсите и административните услуги в Административния регистър. 

             

             По Цел 17. „Повишаване на ефективността на ОА при предоставянето на 

публична информация и информация за нуждите на политиките на управлението на 

държавната администрация“ са осъществени планираните дейности, целта е 

постигната 100% и индикаторите са изпълнени. 
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          Цел 18. Повишаване на готовността на Област Враца за работа 

във военно време 
 За постигане на горепосочената цел усилията на ръководния и изпълнителния 

състав се определяха от следните основни задачи: 

1. Разработване и поддържане в готовност за изпълнение на плана за 

привеждане в готовност за работа във военно време, военновременния план и други 

планове и документи, свързани с отбраната на страната; 

2. Организиране подготовката на ръководния състав на Областна 

администрация – Враца за работа във военно време; 

3. Организиране работата на Съвета по сигурност; 

4. Организиране поддържането в готовност за използване на системата за 

управление за военно време;  

5. Планиране и координиране на дейностите по изграждането и поддържането 

на комуникационно-информационните системи за управление във военно време;  

6. Организиране на денонощното оперативно дежурство за поддържане на 

готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение;  

7. Осигуряване на граждански ресурси в интерес на отбраната на страната;  

8.  Подготвяне и организиране на режимното и ограничителното снабдяване на 

населението с основни хранителни и нехранителни стоки; 

9.  Планиране и разпределяне на финансовите средства за осигуряване на 

дейностите, свързани с  отбраната на страната; 

10. Водене на оперативен отчет и организиране защитата на обектите от 

критичната инфраструктура за военно време; 

11. Методическо ръководство и контрол на дейностите по отбранително-

мобилизационна подготовка.  

Дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2017 година в 

Област Враца се определяха от изискванията на следните нормативни документи: 

 

           1. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

           2. Закон за държавните резерви и военновременните запаси; 

           3. ПМС № 258/2005 г. за дейностите и задачите по ОМП на държавните органи 

и юридически лица с военновременни задачи;  

           4. ПМС № 212/10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за 

оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни 

бедствия и крупни производствени аварии; 

           5. ПМС № 351/19.09.1997 г. за приемане на Наредба за организацията и 

поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната 

администрация, дружества и организациите в мирно и военно време; 

           6. Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните 

резерви и военновременните запаси; 

           7. Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във 

Въоръжените сили при мобилизация, приета с ПМС № 114/16.05.2013 г. 

           8. Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и 

сигурност на доставките по отбранително-мобилизационна подготовка през 2017 г. и 

други нормативни документи. 

През месец февруари в Министерството на отбраната е изпратен годишен 

отчет за изпълнение на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка в 

Област Враца през 2016 г. 

Военновременните планове в Областна администрация – Враца са разработени 

и се  актуализират в съответствие с изискванията на Наредбата за планиране на 

граждански ресурси за отбраната, приета с ПМС № 267/2010 г. и ПМС № 89/2012 г. за 

приемане на Държавния военновременен план. В изпълнение на Методическите 

указания за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2017 г. се 
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проведе работна среща на служителите по ОМП от териториалната администрация на 

Република България в периода месец май в гр. Сливен. В нея взе участие и главен 

експерт ОМП от Областна администрация – Враца. На срещата бяха обсъдени 

въпроси, свързани с процеса на планирането на гражданските ресурси за отбраната, 

разработването на военновременните планове в териториалните администрации и 

актуални въпроси, свързани със Закона за защита на класифицираната информация. 

За подготовка на областта за работа в мирно и военно време и при 

упражняване на правомощията си по чл. 43, ал. 2 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, областният управител се подпомага от 

Съвет по сигурност, като съвещателен орган. Поименният състав  на Областния съвет 

по сигурност е определен със Заповед на Областния управител на Област Враца.          

Редът за работата на ОСС е определен в Плана за работа на ОСС през 2017 г.,   

Правилник за състава и функциите на ОСС в Област Враца и План за дейностите по 

отбранително-мобилизационна подготовка през 2017 г., които също са утвърдени от 

областния управител.  

          През периода януари – април 2017 г. бяха проведени две заседания със 

служителите по ОМП от общините. Първото беше свързано със задачите за  

изпълнение, произтичащи от Указанията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките по отбранително-мобилизационна 

подготовка през 2017 г.  Второто - по изпълнението на мероприятията по Директивата 

за привеждане на страната в готовност за работа във военно време. За тях има 

изготвен дневен ред, протокол и присъствен лист.  

           Оперативното дежурство е организирано в съответствие с ПМС № 212 / 1993 г. 

и  № 258/2005 г. и се осъществява от пет броя дежурни – денонощно. Всички дежурни 

имат разрешения за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“. С 

дежурните по ОСС ежемесечно се провеждат занятия по познаване и изпълнение на 

функционалните им задължения. Провеждани са следните тренировки с Оперативните 

дежурни по ОСС: 

 всяка първа сряда от месеца - тренировки по сигналите „Роза“ и „Кокиче“; 

 по оповестяването и привеждане за работа във военно време;       

 през месец март и месец ноември - тренировка с МО по изпълнението на 

част от разработения План за използване на пощенските и електронните съобщителни 

мрежи при кризи от военен характер. 

Със Заповед на Областния управител на Област Враца и в изпълнение на т. 3.3. 

от Указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност 

на доставките по отбранително-мобилизационна подготовка през месец май 2017 г., се 

проведе годишен писмен изпит за определяне на степента на усвояване на 

функционалните задължения от оперативните дежурни по Областен съвет по 

сигурност – Враца. За целта беше изготвен тест, а резултатите от него бяха обобщени 

в протокол който е утвърден от областния управител. Същият изпит беше проведен и 

с всички оперативни дежурни по Общински съвет по сигурност от общините в област 

Враца. Резултатите са представени в Областна администрация – Враца. 

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

функционирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване 

на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване 

при въздушна опасност се проведе  съвместна тренировка с органите на РДПБЗН през 

месец април и месец октомври.  

С Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерски съвет на Република България, 

2-ри юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято 

памет се почита с вой на сирени. В изпълнение на чл. 34 от Наредбата за условията и 

реда за функциониране на Националната  система за ранно предупреждение  и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при 

въздушна опасност, Системите за ранно предупреждение и оповестяване  на 
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населението  излъчват  акустичен  сигнал  „Въздушна опасност“ всяка година на 2 

юни в 12,00 часа в продължение на две минути. 

Съгласно утвърден от министъра на вътрешните работи „План за провеждане 

на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната на 2 

юни 2017 г.“, на 02.06.2016 г. от 11,40 до 12,30 часа се проведе тренировка по 

задействане на сиренно-оповестителната система в общините от Област Враца. 

За организираното провеждане на мероприятието е издадена Заповед на 

областния управител на Област Враца. 

 Организацията по отсрочването от повикване във въоръжените сили на 

резервисти и техника от Националното стопанство по осигуряването на трудови 

ресурси за военновременна дейност се извърши в съответствие с изискванията на 

Наредбата за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във Въоръжените 

сили при мобилизация, приета с ПМС № 114/16.05.2013 г. На основание т. 2.3. от 

Указания 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 през 2018 и 2019 г. е изготвена и 

изпратена в Министерство на отбраната и Военно окръжие ІІ-ра степен – Враца заявка 

за безусловно отсрочване на запасни и техника-запас през 2018 и 2019 г. 

 Планиране и разпределение на финансовите средства за осигуряване на 

дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка са извършвани съгласно чл. 

7, ал. 4, т. 1 от ПМС № 258/2005г. и Указанията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките за дейностите по ОМП през 2017 

г. През месец февруари са изпратени до Министерството на отбраната следните 

документи: 

 отчет за изразходваните финансови средства по отбранително-

мобилизационна подготовка по дейност 282 „Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности“ за 2016 г. и по дейност 219 „Други 

дейности по отбраната“; 

 заявка за финансиране на отбранително-мобилизационна подготовка с 

разчети за потребности от финансови средства за разходи по дейност 282 

„Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“  за 

2018 г. и по дейност 219 „Други дейности по отбраната; 

 обяснителна записка за допусканията, при които е разработена заявката за 

2018 г. и анализ на разходите, отразени в отчета за 2016 г. 

            За подобряване работата по отбранително-мобилизационна подготовка и 

изпълнението на поставените задачи се оказваше постоянна методическа помощ на 

общините и юридически лица с възложени военновременни задачи по разработването 

и поддържането на плановете за работа във военно време и военновременния план. В 

изпълнение на ПМС № 258/02.12.2005 г. и във връзка с Указанията на 

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките по 

ОМП към Министерски съвет, са дадени указания на общините от Област Враца за 

дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2017 г. Извършвани са 

частични и комплексни проверки с цел упражняване на контрол по изпълнение на 

Плана за дейностите по ОМП през 2017 г. в общините от област Враца. 

Изпълнявайки задачите по отбранително-мобилизационна подготовка се 

поддържа тясно взаимодействие със специалистите по отбранително-мобилизационна 

подготовка на общините от област Враца, Областна дирекция на МВР- Враца, Военно 

окръжие – Враца, РЗИ, ОПС – Враца, ОПУ, ВиК ООД - Враца и юридически лица с 

възложени военновременни задачи. 
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 По  Цел 18. „Повишаване на готовността на Област Враца за работа във 

военно време“ са осъществени планираните дейности, целта е постигната 100% и 

индикаторите са изпълнени. 

 

          Цел 19. Опазване, поддържане и възстановяване на военни 

паметници на територията на Област Враца 

 
            Координиране на дейностите по проучване и поддържане на военните 

паметници през 2017 г. се извършваше съгласно чл. 2, ал 3, т. 11 от ПМС № 

258/02.12.2005 г. и чл. 6, ал. 4 от Закона за военните паметници. Дейностите се 

осъществяват чрез Областна комисия „Военни паметници“ към областния управител. 

            В Областна администрация – Враца се води Областен регистър на военните 

паметници. В него се водят на отчет 128 бр. военни паметника. За същите има 

необходимата документация от 5 бр. снимки, анкетни карти и списъци на загиналите. 

            Организацията и дейността на Областна комисия „Военни паметници“ е 

определена в Правила и План за работа.  

         В изпълнение на Националния план за честванията на 100 години от Първата 

световна война и участието на България е изготвен Областен план и изпратен в 

министерство на отбраната. Бяха отпуснати финансови средства за реализиране на три 

мероприятия в област Враца, за общини Враца, Козлодуй и Роман. 

По повод честванията през 2017 г. представители на Областна администрация – 

Враца участваха в откриването на мемориалин комплекс „Козлодуйци“, на 

територията на община Добрич. 

През 2017 г. са изготвени нови регистри със сведения за: 

 военни паметници в област Враца със статут на исторически недвижими 

културни ценности; 

 паметници и воински гробни места на загинали руски и съветски войници по 

време на Руско-турската война 1877-1878 г. и Втората Световна война, по повод 

писмо от Посланика на Руската Федерация в Република България.  

За изготвяне на справката Областна администрация – Враца предприе действия 

за актуализиране на наличните сведения. Същата е придружена със снимков материал 

и съдържа: точен адрес, описание на паметниците/воинските гробни места, 

информация за фактическото състояние, данни за контакт от общинската 

администрация. 

 

            Изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация. 

В регистратурата на Областна администрация – Враца се водят всички видове 

регистри, изготвят се и се получават документи с класифицирана информация и е 

създаден необходимия ред за тяхното съхраняване, съгласно  ЗЗКИ и ППЗЗКИ. 

Ежемесечно се извършва вътрешна проверка на регистратурата и се изготвя 

протокол, който се утвърждава от служителя по сигурността на информацията. 

Ключовете за касите и регистратурата се запечатват в метална кутия с личния 

печат на завеждащия регистратура за класифицирана информация. В извънработно 

време ключовете се предават на съхранение в касата при дежурния по ОСС.  

Със Заповед на областния управител на област Враца, е назначена комисия, със 

задача да извърши  проверка  на регистратурата за класифицирана информация за 

2016 г. При извършената проверка не са констатирани нарушения. Изготвен е 

протокол от проверката, същият е утвърден от областния управител.  

 
          По Цел 19. „Опазване, поддържане и възстановяване на военни паметници на 

територията на Област Враца“ са осъществени планираните дейности, целта е 

постигната 100% и индикаторите са изпълнени. 


