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                         РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

               ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

               НА ОБЛАСТ ВРАЦА 
 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  ВРАЦА 

 

2016  

 
 

                     Настоящият доклад за дейността  на Областна администрация Враца  е изготвен 

съгласно първоначално определените приоритети, цели и задачи, обосновани от 

задълженията на администрацията по Закона за администрацията, Устройствения 

правилник на областните администрации, Програмата на правителството и 

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. Основните раздели, по които се отчитат 

осъществените действия и резултати са следните: 

 

I.   РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ. ПРОЕКТИ 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 

III. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

IV. ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ИКОНОМИКА  

 

V. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И   

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

VI. ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

 

VII. КУЛТУРА  

 

VIII. ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 

 

IX. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ТУРИЗЪМ 

  

X. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

XI. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ 
 
XII. АДМИНИСТРАТИВНО –ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ        
  
XIII.  ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ  
XIV. УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА 

ПОДГОТОВКА. ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ 
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I.          РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.  ПРОЕКТИ  

 
            РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 

           В изпълнение на задълженията на Областния управител по Закона за 

регионалното развитие и подпомагането му от областна администрация при 

изпълнение на държавната политика на областно ниво, са извършени следните 

дейности по следните основни направления: 

 

            Стратегически и програмни документи 

            Регионален план за развитие на Северозападен район (РПР) 2014-2020 и 

Областна стратегия за развитие (ОСР) 2014-2020 

            Съгласно чл. 30 (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, чрез следните конкретни действия:  

 в координация и комуникация с кметовете е предоставена информация, 

необходима за Годишния доклад за наблюдение на Регионален план за развитие на 

Северозападен район (РПР) 2014-2020.  В оперативен план се срещат трудности при 

своевременното изготвяне на Годишните доклади за наблюдение на Общинските 

планове за развитие (ОПР) 2014-2020. Извършен е преглед на решенията на 

общинските съвети с цел информиране за изготвените от общините доклади. 

Изготвена е обобщена справка за Годишни доклади за 2015 г. по изпълнението на 

ОПР 2014-2020; 

   изготвен е доклад за 2015 г. по изпълнение на Областната стратегия за 

развитие (ОСР) 2014-2020, на основата на годишните доклади за изпълнение на ОПР и 

на Годишния доклад за изпълнение на РПР; 

   за повишаване на прозрачността в работата и осигуряване на широк достъп 

на обществеността до стратегически и планови документи са публикувани на Портала 

за обществени консултации - Областната стратегия за развитие на Област Враца, 

последен вариант, допълнен и одобрен с Решение №2 и Решение №3, Протокол №21, 

от заседание на ОСР на 22.12.2014; Доклад за междинна оценка на Областната 

стратегия за развитие на Област Враца 2005-2015 г. и на Актуализирания документ 

2007-2013 г., изготвен на база отчетени резултати от Междинната оценка. 

   за 2016 г. е изготвен Риск-регистър на Дирекция АКРРДС; 

   изготвен е доклад за управление на риска за 2016 г.с  Приложения.  

 

             Национална стратегия за младежта (2010-2020) 

 Във връзка с указанията на Министерството на младежта и спорта за 

разработване на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-

2020) за 2016 г. и Годишен доклад за младежта за 2015 г., както и изготвяне на 

Областния план за младежта за 2016 г. са осъществени: 

 кореспонденция и комуникация с общините, относно разработване на План 

за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г. и 

Годишен доклад за младежта за 2015 г. Предоставени  са помощ и консултации във 

връзка с приложенията, които са необходими за изготвяне на Областен план за 

младежта за 2016 г.  

 събрани са необходимите статистически данни. 

 изготвени и изпратени на ММС:  Приложение 1: Отчет за изпълнение през 

2015 г. на плана за младежта; Приложение 3: План за 2016 г.; Приложение 2: 

Аналитична справка. 
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 изготвен е и Областен план за младежта за 2016 г. 

 

 

 

            Иновационна стратегия за интелигентна специализация 

За подготовката и разработването на Годишен доклад за напредъка по 

изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация и обобщен отчет за изпълнението на мерките и дейностите в 

подкрепа на иновациите, е подготвена информация за Областни инициативи и 

предприети действия от Областна администрация – Враца, във връзка с изпълнението 

целите на ИСИС. Информацията е изпратена до зам. министър на икономиката. 

 

           Наблюдение на изпълнението на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги  (ОСРСУ) 2016-2020 г. и организиране работата на Звеното за 

мониторинг и оценка (ЗМО): 

Изготвена е информация за сключени процедури по ОПРЧР 2014-2020 г. във 

връзка с изготвяне на таблица с одобрени проекти на общините в социалната сфера – 

набиране на информация за доклада за наблюдение на ОСРСУ. 

   Община Борован е предоставила предложение за допълване и актуализация 

на ОСРСУ 2016-2020 г. 

   Съдействахме на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) чрез 

кореспондеция с общините и заинтересовани институции –за актуализация на екипите 

за кризисна интервенция.  

  Организирано и проведено заседание на ЗМО на ОСРСУ. Приет Правилник 

за дейността на ЗМО. Прието решение на ЗМО за актуализация на ОСРСУ с 

предложенията на общините Борован и Мездра. Изготвен Протокол и изпратен на 

членовете на ЗМО. 

 

            Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците на Област Враца 2016-2018 г. 

Съгласно влезлия в сила от август месец 2016 г. Закон за предучилищното и 

училищното образование, Областният управител организира разработването на 

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област 

Враца, въз основа на Анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на 

територията на областта.  

            В тази връзка През 2016 г. започна и подготовката по разработване на 

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на 

Област Враца 2016-2018 г. с основната цел да се организира и координира процеса на 

изготвянето на този важен за образованието стратегически документ.  

  Изготвена е Заповед на Областия управител за сформиране на екип за 

разработване на Стратегията. 

  Проведени са работни срещи с представители на РУО - Враца за определяне 

на предстоящи дейности и дневен ред на заседание на екипа и подготовка за 

разработване на Стратегията.  

  Изготвен е Календар за изпълнение на дейностите и План за работата по 

изготвяне на Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците 2016-2018 г. 

 

           Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на 

Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, 

планинските и полупланинските слабо развити райони (ЦИП) 

           За изготвянето на ЦИП е следвана идеята за координираното съгласуване и 

търсене на проектни идеи „отдолу-нагоре“ – от местната власт. Реализирани са 

следните действия в рамките на административната дейност: 
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 Подготвена информация за Областния управител във връзка с участие в 

пресконференция. Обобщение по общини на проектите, включени в проекта на ЦИП. 

Изготвени таблици по приоритети и стойност на проектите от област Враца, включени 

в съответните части на ЦИП. 

 Изготвено становище за Проект на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на 

Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и 

полупланинските слабо развити райони 

 В последния вариант на ЦИП, предложен за приемане от МС, са включени 

92 броя проекти от област Враца, с индикативна прогнозна стойност 2 365 435,00 хил. 

лева. (вкл. и проектите за Модернизация на ж.п. линията Видин – София  и за път Е 79 

Видин – София, четирилентов в целия участък). Подробна информация е показана в 

таблицата: 

 

 
 

           Стратегически цели на администрацията 

           В изпълнение на изискванията на чл. 59 и съгласно чл. 63 от Закона за 

администрацията е извършено следното: 

 отчетено е изпълнение на целите на администрацията за 2015; 

 определени са стратегическите цели за 2016 г.; 

 изготвен е оперативен план за изпълнение на целите за 2016 г.; 

 предоставени на Администрацията на МС  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“; 

 изготвен е индикативен годишен график за заседанията на съветите и 

комисиите към Областен управител. 
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           Заседания на Областен съвет за развитие 

За организационно-техническо осигуряване на заседание на Областния съвет за 

развитие се извършва подготовка на предварителни материали, изпращане на покани 

и предварителни материали, проект на сценарии, изготвяне на протоколи, изпращане 

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

Актуализирана е Заповед за състава на ОСР. 

  През отчетния период членовете на ОСР са участвали в изнесено заседание на 

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) в 

43-то Народно събрание, проведено на 23 февруари 2016 г. във Враца. В заседанието, 

освен членовете на Областния съвет за развитие на Област Враца, участваха също и 

заместник-кметове и експерти от общинските администрации с ресор еврофондове, 

бенефициенти и консултанти по програмите, съфинасирани със средства от ЕС, НПО 

и гражданското общество. Бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с усвояването 

на европейските средства, проблемите, научените уроци и перспективи. В дискусията 

участваха и представители на МРРБ, Министерство на икономиката, Министерство на 

земеделието и Централното координационно звено. 

  На заседанието, като важен проблем от страна на общините беше посочено, че 

осигуряването на собствени средства за съфинансиране на проектите от страна на 

общините в Северозападния район се оказва голяма тежест за оскъдните им бюджети, 

а последващо налагане на високи финансови корекции ги поставя в изключително 

затруднено положение. Друг проблем от ключово значение за цялостното 

икономическо развитие на региона е изграждането на базова пътна и ж.п. структура, с 

помощта на която да се привлекат инвеститори и да се използва максимално 

изградения Дунав мост 2 като част от Европейския транспортен коридор № 4. 

Потвърди се и необходимостта от целенасочена държавна политика за съживяване на 

социално-икономическата активност в региона, като програмите по еврофондовете 

следва да са едни от нейните основни елементи. 

Областният съвет за развитие проведе редовно заседание на 12 април 2016 г. 

На заседанието като основна точка в дневния ред беше разгледана и приета 

Областната стратегия за периода 2016-2020, за ограничаване отпадането от училище и 

намаляването на дела на преждевременно напусналите образователната система в 

област Враца. Членовете на Областния съвет за развитие бяха запознати с целите на 

стратегията по разработването на регионални политики за ограничаване на отпадането 

от училище, намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната 

система и конкретните действия на общинско ниво, които следва да бъдат 

предприети. Кметовете на общини и председателите на общински съвети бяха 

запознати с новите текстове от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Документът влиза в сила от 1 август 2016 г. и регламентира промяна на видовете 

училища според подготовката на ученици. Учебните заведения ще бъдат 

преобразувани в специализирани и неспециализирани, и разделени според степента на 

образование. В хода на заседанието беше обърнато внимание на правомощията и 

задълженията на кметовете по отношение на Закона, воденето на Регистър на 

общинските детски градини и Центровете за подкрепа и личностно развитие и 

създаването на нови такива в общините, където до момента не са създадени. 

През ноември 2016 г., на членовете на Областния съвет за развитие на Област 

Враца, е предоставен писмено, по ел. поща за сведение, Годишен доклад за 

изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Враца 2014-2020 г., за 

2015 г. При изготвянето на Доклада е използвана получената от общините 

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 2015 г. Също така са използвани данни за 

изпълняваните на територията на област Враца проекти, публикувани в 
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Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти 

на Европейския съюз в България. 

 

            Заседания на РСР на СЗР  

По изпълнение на задълженията за  подпомагане на функционирането на РСР 

на СЗР, съобразно приетия план за дейността му и взаимодействие със Секретариата 

на Регионалния съвет за развитие на СЗР е извършено следното:  

 Структурираната  информация за годишния доклад на РПР на СЗР за 2015 г. 

е предоставена на  Секретариата на РСР на СЗР. 

 Техническо съдействие е оказано при участието на Областния управител в 

заседанията на РСР на СЗР през 2016 г. –  Март, Юни, Септември и през Декември.  

 По изискване от МРРБ, са изпратени писма до кметовете за събиране и 

обобщаване на информация за Общинските планове за развитие 2014-2020 г., 

Междинните и Последващи оценки за ОПР 2007-2013 г. Изпращане на информацията 

по ел. поща до Секретариата на РСР на СЗР за публикуване в Портала за обществени 

консултации. 

 Кметовете на общини предоставиха своите Предложения за засилване 

ролята на Регионалните съвети за развитие по отношение ефективното и ефикасно 

управление на фондовете от ЕС. Изпратено  е становище по темата от Областния 

управител на област Враца до Областния управител на Област Плевен и Председател 

на РСР на СЗР. 

 

Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в 

Република България 2015-2020 

 

В изпълнение на стратегията е изготвен план за 2016 г. и са изпълнени 

следните действия и са постигнати заложените индикатори: 

 Актуализирана е общата процедура „Антикорупция“; 

 Актуализирани са  „Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи 

сигнали за корупция, злоупотреба със служебно положение и търговия с влияние 

срещу служителите и лицата заемащи висши длъжности в Областна администрация –

Враца“;  

 В идентифицираните области, в които е установен нисък корупционен риск 

няма промяна за 2016 г..  

 Извършена е оценка на корупционния риск по утвърдени вътрешни правила 

за оценка на корупционния риск и попълнена от всички служители матрица за 

самооценка / Анкетна карта за самооценка на корупционния риск, съгл. чл.4, ал.1, т.1 

от Правилата /. ( т.1). След направения анализ и обобщение се установи, че 

корупционния риск в Областна администрация –Враца е сведен на ниско ниво. 

 Актуализирани са правилата за взаимодействие между Областния 

управител на Област Враца и ръководителите на териториалните звена на 

централната изпълнителна власт. 

 Организирани и осъществени 2 работни срещи с териториалните звена на 

изпълнителната власт с контролни функции на тема: „Резултати от контролната 

дейност за намаляването на сивата икономика на територията на Област Враца и по-

ефективното прилагане на законодателството.“ 

 Засилено е междуинституционалното взаимодействие между гражданския 

сектор и териториалните звена с контролни функции;  

 Организирана е и проведена регионална кръгла за Северозападния район 

(области Враца, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч) на тема: “Новият Закон за 

обществените поръчки“, насочена към представители на бизнеса, НПО-сектора, 

местна и регионална власт, медии, съвместно с СНЦ „Дом на науката и техниката“ 

Враца. Обучени са представители на общинските антикорупционни обществени 

съвети и експерти по обществени поръчки. 
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 Повишен е капацитетът на общинските антикорупционни съвети и 

утвърдена практика на Областна администрация-Враца  за работата на  

антикорупционните съвети на местно ниво. 

 Утвърдена е добрата практика на организиране и провеждане на беседи с 

антикорупционна насоченост в училищата от областта с ученици 11 и 12 клас. 

Съвместна инициатива на областна администрация–Враца, Съд, Прокуратура, МВР и 

РУО- Враца.  

 Организиран и проведен 27-ми Обществен антикорупционен форум: 

«Резултати от предприетите действия по превенция и противодействие на 

корупцията от териториалните звена на изпълнителната власт през 2016 г.».  

 Организирани и проведени беседи с антикорупционна насоченост в 

училищата от областта с ученици 11 и 12 клас; 

 Организирани и проведени Ден на отворени врати в Окръжен съд, 

Районен съд,  Административния съд и НАП; 

 Организирана и проведена от ОД на МВР – Враца  Програма: „Детско 

полицейско управление”, чиято цел е запознаване на подрастващите с  работата на 

полицейските служители. 

 

                Промени в Закона за регионалното развитие 

 На основание чл.34, ал.1 от Устройствения правилник на Министерски съвет 

и неговата администрация и писмо от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството с Вх. № 0400-21-(3)/01.06.2016 г. е изготвено становище в 

подкрепа на Проект на Постановление на Министерски Съвет за изменение и 

допълнение на Правилника за пилагане на ЗРР. 

 На основание чл.34, ал.1 от Устройствения правилник на Министерски съвет 

и неговата администрация и писмо от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството с Вх. № 0400-26-(1)/07.10.2016 г. е изготвено положително 

становище за Проект на Решение на Министерския съвет относно  одобряване на 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, вкл. 

промени в състава на Областния съвет за развитие, като в него са включени 

ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на 

територията на областта. 

 Изготвено е становище  и за Проект на Постановление на Министерския 

съвет за приемане на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, 

съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за 

пространствено развитие, Регионалните схеми за пространствено развитие на 

районите от ниво 2 и Регионалните схеми за пространствено развитие на районите от 

ниво 3 (области). 

 

            Поддържане на база от данни за проекти 
 

            През месец ноември 2016 г., на база информация от ИСУН е актуализирана 

база от данни за проектите на общините от областта, финансирани от Оперативните 

програми. 
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            Финализиране на проекти през 2016 г. 

 Проект 2(4i)-2.2-17 “Център за координация и управление на действията при 

бедствия в трансграничната зона“ EMERG-VR/DJ, MIS-ETC Code 692, по Програмата 

за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.  

     Във връзка с работата по проекта за съответния период бяха изготвени 2 

Доклада за напредъка (№ 15 и финален № 16 за периода 08.05.2012 – 31.05.2016 г.), с 

пояснителни записки към тях, 1 Исканe за възстановяване (№ 8), преводи на 

документите по проекта, както и беше осъществявана кореспонденция с партньорите 

по проекта, СТС, РО за ТГС в Кълъраш и подизпълнителите по проекта. Беше 

извършена 1 проверка от Първо ниво на контрол и 1 от ИА „Одит на средствата от 

ЕС“. В изпълнение на Дейност 26 „Листовки, брошури, постери и стикери“  бяха 

изпратени писма с промоционални материали до всички областни управители в 

трансграничната зона на Програмата за информация и разпространение, както и бяха 

раздадени рекламни материали на представители на 10-те общини на територията на 

Област Враца Проектът беше успешно финализиран към 31.05.2016 г. 

            

           Кандидатстване с проектни предложения по новите програми, 

съфинансирани от ЕС  2014-2020  

 

           Програма Интеррег V - A Румъния - България 2014 - 2020 

 Участие в 4 заседания на Комитета за наблюдение (проведени в гр. 

Белоградчик, гр. Балчик, гр. Букурещ и гр. Русе) и 2 информационни дни в гр. Враца и 

гр. Плевен.  

 

          Проектни предложения, подадени на 30 .09.2015 г. за финансиране в 

рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния 

– България 2014-2020: 

 Опазване, популяризиране и развитие на културното наследство и 

природния потенциал на регион Долж-Враца с акроним ДЖ-ВР : НАСЛЕДСТВО 

Съвместен проект с Окръжен съвет Долж-Румъния, Окръжна библиотека“Александру 

и Аристия Аман“-Крайова, Музей „Олтения“-Долж, СЗДП – Враца. Бюджет на 

проекта :  Целта е  да се осигури устойчив подход за интегрирано управление на 

културното  наследство и опазване на околната среда. Дейностите включват 

реконструкция и осъвременяване на съществуващата инфраструктура и създаване на 

Еко-кампус за туристическо и информационно обслужване за целогодишно ползване. 

 Координирани и ефективни реакции на властите при извънредни ситуации 

в региона Долж–Враца с акроним ДЖ-ВР : R.A.E.S – Съвместен проект с Окръжен 

съвет Долж–Румъния и Инспекторат за извънредни ситуации „Олтения“ – Долж. 

Бюджет на Областна администрация-Враца. Основна цел  е повишаване на 

координацията и ефективните реакции на властите при извънредни ситуации, 

причинени от трансгранични бедствия в региона Долж-Враца чрез осигуряване на 

необходимото медицинско и техническо оборудване за извънредни ситуации.  

 Трансгранично сътрудничество за управление на риска и водните ресурси в 

регион Долж-Враца. Съвместен проект с Община Сопот, Окръг Долж-Румъния, 

Инспекторат за извънредни ситуации Олтения Долж, Басейнова дирекция Долж - за 

създаване на интегрирана система  и подобряване на капацитета за управление на 

водите, осигуряване на оборудване и почистване на наносни отложения от коритото 

на река Скът извън урбанизираната територия на град Мизия, почистване на речното 

легло на река Скът и река Ратанглава. 

 Създаване на Европейска група за териториално сътрудничество Долж-

Враца.  
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           Програма за ТГС Интеррег ИПП България - Сърбия 2014 – 2020 

 

           За първи път област Враца е включена в Програмата за новия програмен период 

като допустим бенефициер в резултат от съвместната воля и желание на местните 

власти и националния орган за управление на Програмата. 

           Областна администрация –Враца активно участва чрез своите представители в 3 

заседания на Съвместния комитет за наблюдение (гр. София, гр. Ниш и гр. Божурище) 

и 1 информационен семинар в гр. Враца.  

           Организирахме и осъществихме срещи със сръбски партньори от Окръг Ниш, за 

да създадем трайни партньорства и да реализираме съвместно проекти в интерес на 

местните общности. 

           Подадохме 2 проектни предложения в определения срок за кандидатстване, 

които не бяха одобрени, включително и поради неизяснени критерии и документи, с 

цел: 

 Създаване на „Трансграничен туристически център за преквалификация и   

обучение Враца-Ниш“ с партньори от Община Медиана и Община Црвени кръст-

окръг Ниш, Сърбия. 

 Създаване на „Трансграничен младежки център за обучение по ИТ“.  

 

IІ.    УПРАВЛЕНИЕ СТОПАНИСВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ – ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 

 

           Съставяне на Актове за държавна собственост 

           Актовете за държавна собственост са съставени 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. 

 53 бр. 

            Отписване от Актовите книги за държавна собственост на недвижими 

имоти  

 26 бр. Заповеди 

            Заповедите са въведени 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. 

 

            Извършени разпоредителни сделки по Закона за държавната собственост 

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

Областния управител на Област Враца – продажби на имоти, както следва: 

 държавен недвижим имот – частна държавна собственост без проведен търг 

на идеална част от поземлен имот в с. Бели извор, община Враца в размер на 774,60 

лева. 

 държавен недвижим имот – частна държавна собственост без проведен търг 

на поземлен имот в землището на с. Згориград, община Враца в размер на 3 483,33 

лева. 

 държавен недвижим имот – частна държавна собственост без проведен търг 

на идеална част от поземлен имот в гр. Криводол в размер на 466,67 лева. 

 държавен недвижим имот – частна държавна собственост без проведен търг 

на два склада в с. Бели извор, община Враца в размер на 1 240,50 лева. 
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Изготвена е тръжна документация и обявен търг за продажба на 3 броя 

недвижими имоти на територията на област Враца на 18.03.2016 г. и извършена 

продажба на 2 от тях, както следва:  

 държавен недвижим имот – частна държавна собственост – 2 сгради в 

землището на гр. Враца в размер съответно на 4 274 лева и 9 558 лева. 

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

недвижими имоти на територията на област Враца на 02.08.2016 г. и извършена 

продажбата им, както следва:  

 държавен недвижим имот – частна държавна собственост - 3 сгради в 

землището на с. Згориград, община Враца в размер съответно на 10 670,25 лева, 3 338 

лева и 4 898 лева. 

 поземлен имот – частна държавна собственост - в землището на гр. 

Криводол в размер на 10 510 лева. 

 

            Извършени разпоредителни сделки с недвижими имоти на други 

ведомства и държавни предприятия – продажби на: 

 държавен недвижим имот – частна държавна собственост – ведомствен 

апартамент в гр. Враца на ДП «НКЖИ» - гр. София на стойност 10 690 лева; 

 държавен недвижим имот – частна държавна собственост – ведомствен 

апартамент в гр. Враца на ДП «НКЖИ» - гр. София на стойност 13 860 лева; 

 държавен недвижим имот – частна държавна собственост – ведомствен 

апартамент в гр. Враца на ДП «НКЖИ» - гр. София на стойност 10 493 лева; 

 държавен недвижим имот – частна държавна собственост – идеална част от 

поземлен имот в управление на МЗХ в землището на гр. Криводол на стойност 

21 090,30 лева. 

 издадени са 2 заповеди за отказ за продажба на държавен недвижим имот – 

частна държавна собственост – ведомствени апартаменти в гр. Враца и гр. Мездра на 

ДП «НКЖИ» - гр. София. 

 

           Извършени 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: 

 

 водена е Преписка по Заявление с Изх.№ 70 00-64-(90)/21.07.2016 г. за втори 

път до АПСК – София за приватизация на поземлен имот в гр. Враца, бул. «Васил 

Кънчов» с идентификатор 12259.1023.327 и данъчна оценка 19 194 лв., но до момента 

няма продажба от агенцията; 

 водена е Преписка по Заявление с Изх.№ 10 00-25-(11)/21.07.2016 г. до 

АПСК – София за приватизация на поземлен имот в гр. Враца, ул. «Г. Апостолов» № 2 

с данъчна оценка 53 907,30 лева, но до момента няма продажба. 

 

           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 2016 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 в 

полза на: 

 Община Мездра е предоставен за управление със срок 1 година недвижим 

имот в гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски“ № 81; 
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 Затвора – Враца към Министерство на правосъдието е предоставен за 

управление недвижим имот в гр. Враца, ул. „Безименна“ № 5; 

 Община Враца е предоставен за управление недвижим имот в гр. Враца, ул. 

„Максим Горки“ № 9; 

 ДП „РАО“ е предоставен за управление недвижим имот в землището на с. 

Хърлец, община Козлодуй за изграждане на национално хранилище. 

 Министерство на здравеопазването е предоставен за управление недвижим 

имот в гр. Роман, ул. „П. Р. Славейков“ № 2 за изграждане на ФСМП; 

 МВР е предоставен за управление недвижим имот в гр. Роман, ул. „П. Р. 

Славейков“ № 2 за нуждите на РУ „Полиция“; 

 

           Прехвърляне в собственост на Общини на  недвижими имоти –  държавна 

собственост на 4 общини 

 По Заявление на Кмета на Община Мездра и РОбС – Мездра е изготвено 

становище за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Мездра на 

недвижим имот в с. Лик, бивша собственост на РУО – Враца с РМС № 910/28.10.2016 

г., след което е изготвен е Договор Приемно-предавателен протокол. 

 На основание РМС № 723/01.09.2016 г. са прехвърлени безвъзмездно в 

собственост на Община Бяла Слатина недвижими имоти – 3 броя в гр. Бяла Слатина 

на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ – Бяла Слатина, сключен е Договор и Приемо-предавателен 

протокол. 

 На основание РМС № 58/30.01.2015 г. е прехвърлен безвъзмездно в 

собственост на Община Мизия недвижим имот – жп гара Мизия, сключен е Договор 

от 09.02.2015 г. и приемно-предавателен протокол. 

 На основание РМС № 725/24.10.2015 г. е прехвърлен безвъзмездно в 

собственост на Община Оряхово недвижим имот в гр. Оряхово – дв. № 503.2468 и дв. 

№ 503.2464, сключен е Договор от 06.11.2014 г. и приемно-предавателен протокол. 

 

           Отнемане правото на управление на  недвижими имоти –  частна държавна 

собственост на основание чл. 17, ал. 2 от ЗДС 

 След положително Становище е отнето правото на управление от БТА на 

стая в административна сграда в гр. Враца, ул. „С. Врачански“ № 6  със Заповед на 

Областния управител на Област Враца за отнемане правото на управление и е 

изготвен Приемно-предавателен протокол. 

 След положително Становище е издадена Заповед на Областния управител 

на Област Враца за отнемане правото на управление на недвижим имот в землището 

на с. Хърлец, община Козлодуй за нуждите на ДП „РАО“. 

 След положително Становище са издадени Заповеди на Областния 

управител на Област Враца за отнемане правото на управление на недвижим имот в 

гр. Враца, ул. „Безименна“ № 5 от БИМ и ДАМТН. 

 

            Възлагане и утвърждаване на експертни оценки за пазарната цена на 

недвижими имоти във връзка с продажбата им 

 През 2016 г. са изготвени 6 броя Заповеди на Областния управител за 

възлагане и утвърждаване на експертни оценки. 

 

            Предоставяне на копия от документи:  

 През 2016 г. са обработени 19 броя заявления за копия от документи. 

 

             Деклариране на имоти – държавна собственост по ЗМДТ 

 Декларирани са новопридобитите имоти и са отписани продадените и 

предоставени имоти от съответната Община. 
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            Издадени Удостоверения за наличието на АДС, реституционни претенции 

и отписване от актовите книги за държавна собственост: 

 112 бр. 

 

             Изготвени Заповеди за възлагане и утвърждаване на експертни оценки от 

независими оценители: 

  9 бр. 

             Обработка на постъпилите заявления и жалби за земеделски земи по реда 

на ЗСПЗЗ: 

 4 бр. 

             Провеждане на комисии по ЗДС – 29 броя, докладване на преписки и 

съставяне на протоколи: 

 29 бр. 

Изготвени писма до физически или юридически лица във връзка с 

подадени заявления до Областния управител на Област Враца: 

 598 бр. 

Изготвени становища за предоставяне на концесии с РМС: 

 8 бр. 

Издаване на удостоверения на граждани и фирми след обстоятелствена 

проверка за наличието или липсата на Акт за държавна собственост за имоти: 

 549 бр. 

 

 

IІІ.      УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  

 

             В изпълнение на Закона за териториалното устройство е извършено 

следното: 

 одобряване на Работен проект на Строеж: “Подземна тръбна мрежа за 

оптична свързаност на “МИХАЙЛОВ ТВ” ООД - София” на територията на 

Област Враца, Етап: Община Мизия – Кабелно трасе в регулацията на с. Софрониево 

и гр. Мизия; Община Хайредин – Кабелно трасе в регулацията на с. Михайлово, с. 

Манастирище и с. Хайредин и линейна част в обхвата на РП III-101 до границата с 

ОПУ – Монтана; Община Козлодуй – Кабелно трасе в регулацията на с. Крива бара, с. 

Бутан и с.Гложене. 

  одобряване на технически инвестиционен проект на Строеж: „Подземна 

тръбна мрежа и оптична свързаност на „ЕТА – ЖЕЛЕВА“ ЕООД, гр.София“; 

местоположение: Община Борован – землищата на с. Малорад, с.Добролево, с. 

Борован и с. Сираково; Община Бяла Слатина – землищата на гр. Бяла Слатина, с. 

Соколаре, с. Търнава, с. Бъркачево, с.Габаре, с. Алтимир, с. Галиче, с. Търнак, с. 

Враняк,  с. Бърдарски геран и с. Попица; Община Козлодуй – землището на с. Бутан, 

Община Мизия – землището на с.Липница, с. Софрониево и с. Крушовица; Община 

Оряхово – с. Лесковец, с. Селановци и гр. Оряхово; Община Хайредин – с. Рогозен; 

  организиране и провеждане заседание на Областния експертен съвет по 

устройство на територията на 16.06.2016 за приемане на Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива за Строеж: „Оптична кабелна мрежа за пренос на 

данни от с. Брусен, община Мездра до гр. Роман, община Роман“, с възложител 

„Атлантис САТ“ ООД, гр. Мездра. 

  безвъзмездно право на прокарване  и сервитут на подземна оптична кабелна 

мрежа за пренос на данни през имоти публична държавна собственост  на „Атлантис 

САТ“ ООД, гр. Мездра; 

  разрешение за изработване на ПУП за строеж: „Оптична кабелна мрежа за 

пренос на данни от с. Брусен, община Мездра до гр. Роман, община Роман“, с 

възложител „Атлантис САТ“ ООД, гр. Мездра. 



 13 

  одобряване на Работен проект на Строеж: “Подземна тръбна мрежа за 

оптична свързаност на “МИХАЙЛОВ ТВ” ООД - София” на територията на Област 

Враца, Етап: Община Враца – Кабелно трасе в регулацията на с. Паволче и с.Челопек; 

Община Мездра – Кабелно трасе в регулацията на с. Лютиброд и с. Лютидол; 

Изтегляне на оптичен кабел по цялата подземна тръбна мрежа; 

  Уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна на 

предназначението на УПИ X, кв.16 – „За градска пречиствателна станция“ по плана на 

гр. Оряхово, област Враца и образуване на нов УПИ X, кв.16 – „За брегоукрепително 

съоръжение и стопанска дейност“. 

  Писмо за учредяване право на прокарване на отклонения и сервитут от 

общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот с 

идентификатор № 12259.631.2 по кадастралната карта на гр. Враца, във връзка с 

инвестиционно намерение за изграждане на „Цех за производство на каменни 

изделия», гр. Враца; 

  Кореспонденция във връзка с искане за учредяване право на прокарване на 

отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през 

поземлен имот УПИ V-149, кв.150, (п.и. 12259.1019.149) по плана на ЦГЧ – II част на 

гр. Враца; 

  Кореспонденция във връзка с инвестиционно намерение за поставяне на 

електронно-съобщително съоръжение на „Теленор България“ ЕАД в имот – публична 

държавна собственост, находящ се в землището на гр. Враца. 

 

           По изпълнение на задълженията в рамките на § 4 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи е извършено: 

 

 изготвяне на техническа спесификация към документация за обявяване на  

процедура по ЗОП с предмет: „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“; 

 организиране и провеждане заседание на комисия по чл. 28б, ал. 2 от 

ППЗСПЗЗ за  приемане на помощни планове на ползватели и собственици на земи, 

план на новообразуваните имоти по договор с предмет: „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“ ; 

 съставяне на протокол за приемане на помощни планове на ползватели и 

собственици на земи, план на новообразуваните имоти от Комисията по чл. 28б, ал. 2 

от ППЗСПЗЗ. 

 

IV.     ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ИКОНОМИКА 

 

           Транспорт 

           Областна транспортна комисия  

           Проведени са 4 заседания – на 06.06.2016 г., 26.07.2016 г., 03.10.2016 г. и 

04.11.2016 г. и са приети решения относно: 

 съгласуване на промяна на съществуващо маршрутно разписание № 6101 на 

автобусна линия София – Оряхово и предложение за разглеждане от Републиканската 

транспортна комисия;  

 съгласуване предложение на Община Враца да бъде променен часа на 

тръгване от гр. София от 11,00 ч. на 10,15 ч. на маршрутно разписание № 

6302/12.02.2009 г. Враца – София, и предложение за разглеждане от Републиканската 

транспортна комисия; 
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 съгласуване промяна на съществуващо маршрутно разписание от квотата на 

Община Враца по автобусна линия Враца – София, изпълнявано само в неделя и 

предложение за разглеждане от Републиканската транспортна комисия; 

 приемане предложение на Община Мездра и съгласуване на проект за 

промяна на съществуващо маршрутно разписание; 

 

            Административно подпомагане на транспортното обслужване на 

общините – заповеди  и работа по образувани преписки; други дейности, 

свързани с транспорта 

 издаване 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.), 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, за срок до шест месеца, поради 

риск Община Мездра да остане без обслужващ автобусен транспорт; 

 съгласуване откриване от квотата на Бяла Слатина на съществуващо до м. 

май 2016 г. маршрутно разписание от квотата на Враца по автобусна линия Враца – 

Бяла Слатина; 

 издаване на Заповед за възлагане на обществен превоз без конкурс, съгласно 

чл. 29, т. 1 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г., по линия Враца – Бяла Слатина; 

 Решения за прилагане на спешна мярка на основание  чл. 5, § 5 от Регламент 

/ ЕО / 1370 / 2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 година, 

относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен 

транспорт, във връзка с чл. 16 д, ал. 6 Наредба № 2 / 15.03.2002 г. – 2 бр. по Заявления 

на Община Мездра и Община Враца; 

 изготвяне на маршрутно разписание Враца – Бяла Слатина; 

 изготвяне на маршрутно разписание Бяла Слатина - Соколаре; 

 кореспонденция и архивиране на документи от заседания на КН по ОП 

„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“ – 6 бр.; 

 становища по Доклади по проект "Разработване на Интегрирана 

транспортна стратегия в периода до 2030 г." – 3 бр.; 

 становища по Доклади във връзка със "Създаване на електронна база данни 

и подготовка на Национален транспортен модел" на Обединение "Инфра Кеър - Пи Ти 

Ви" ДЗЗД – 3 бр.; 

 изготвяне и предоставяне на Сметната палата информация във връзка с 

извършван одит "Оптимизиране на транспортната свързаност на областите в 

Северозападния регион" обхващащ периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г.;  

 кореспонденция с ОПУ, АПИ и кметове на общини относно състоянието на 

пътната мрежа и отчети за дейността на територията на областта – 38 бр.; 

 участие в заседание за състоянието на транспортната инфраструктура в 

област Враца  – 2 бр. 

 Анализ на пътникопотока в БДЖ на територията на област Враца.  

 участие в Кръгла маса, организирана от БДЖ на тема "Адекватно 

интегриране на железопътния транспорт в областните и градски транспортни схеми"; 

 Отговори на Жалби и писма във връзка с транспортното обслужване и БДЖ 

разписанието – 19 бр. 

 

            Безопасност на движението по пътищата 

            На 14 април 2016 г. е проведено заседание на Областната комисия за 

безопасност на движението по пътищата.     
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            На заседанието е одобрен годишния доклад за дейността по подобряване 

безопасността на движението по пътищата в област Враца през 2015 г. и е приет План 

за действие през 2016 г.   

             С писмо № 0600-9-(67)/21.07.2016 г. от отдел „Пътна полиция” при ОДМВР – 

Враца е изискана информация за състоянието на пътнотранспортната обстановка през 

първите шест месеца на 2016 г. 

              С писмо № 0600-34/12.08.2016 г. от Областно пътно управление – Враца е 

изискана информация за участъците с концентрация на пътнотранспортни 

произшествия по републиканската пътна мрежа и за изпълнените мероприятия по 

подобряване на безопасността в тях през периода декември 2011 – юли 2016 г. с цел 

набавяне на липсваща информация по темата. 

              Реализирани са инициативи свързани с операция EDWARD на TISPOL                        

(21 септември) и Деня за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 

произшествия (20 ноември). 

 

              Енергийна ефективност  

  В изпълнение на задълженията по Закона за енергийна ефективност и Закона 

за енергията от възобновяеми енергийни източници беше извършено следното: 

 кореспонденция с кметовете на общини във връзка с изпълнение на 

задълженията, посочени в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници 

и Закона за енергийна ефективност по изготвяне на Годишен отчет за изпълнението на 

плана за енергийна ефективност и за управление на енергийната ефективност в сгради 

и промишлени системи за 2015 г.; 

   изготвяне и изпращане на Годишен отчет за изпълнението на плана за 

енергийна ефективност за 2015 г. на Областна администрация – Враца до Агенция за 

устойчиво енергийно развитие. 

 

             Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради  

            Следвайки указанията и инструкциите от страна на МРРБ са извършени 

необходимите действия по озпълнение на задълженията на Областния управител и е 

извършван  Контрол за спазване на референтните стойности при изпълнение на 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

            Общо водената кореспонденция, включваща писма до МРРБ, Българска банка 

за развитие и общините във връзка с извършения контрол от Областна администрация 

– Враца, при реализацията на НПЕЕМЖС,  е 82 бр. 

 

             Контролните листове за извършен контрол на документация по общини са: 

 Община Бяла Слатина – 26 бр. 

 Община Враца – 29 бр. 

 Община Козлодуй – 11 бр. 

 Община Мизия – 2 бр. 

 Община Оряхово – 6 бр. 

 Община Мездра – 21 бр. 

            Извършените проверки на всички стартирали строежи на територията на 

община Козлодуй, Оряхово, Бяла Слатина и Враца  са 42. 

            Административното подпомагане на процеса по изпълнение включва: 

 информиране на граждани във връзка с изпълнението на Национална 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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 изготвяне на текущи справки за броя на сключените договори за целево 

финансиране по общини, във връзка с изпълнението на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, на територията на област 

Враца. 

 предоставяне на седмични и ежемесечни справки за напредъка по 

изпълнение на Програмата на МРРБ.  

 236 бр. комисии за проверка на предоставени окомплектовани преписки по 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

от общини на територията на област Враца с изготвени 236 бр. протоколи за 

констатирани съответствия/несъответствия, съгласно Методически указания на 

Програмата. 

 154 бр. писма са изпратени до кметовете на общини за връщане на 

административни преписки с цел коригиране на несъответствия, изпращане на 

контролни листове и подписани договори за целево финансиране по Национална 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

Равносметката по изпълнение на НПЕЕМЖС  е, че са стартирали строително-

монтажни работи на 21 строежа на територията на област Враца; Приключиха  

строителните дейностти на 2 строежа в гр. Враца и 1 строеж в гр. Оряхово. За 

останалите 18 строежа е подписан Акт за установяване на състоянието на строежа при 

спиране на строителството /приложение10/ - чл.7, ал.3, т. 10 от Наредба №3 от 

31.07.2003 г. 

 

            Областен съвет за енергийна ефективност 

 Актуализирана е Заповед за състава на ОСЕЕ с нова Заповед № РД-18-РР-

12/17.09.2016 г.; 

 На 20.12.2016 г. е проведено редовно заседание в Областен съвет за 

енергийна ефективност за представяне на обобщените резултати от изпълнението на 

Националната програма за енергийна ефективност в област Враца. 

 

           Икономика 

 

           Изпълнение на Програмата на правителството и мерките за подпомагане 

на бизнеса на областно ниво 

 

           На 08.02.2016 г. беше проведен първият информационен ден от кампанията на 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството й на 

Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020. Кампанията продължи до 19 февруари 2016 г. в градовете – Велико 

Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София. 

           Със събитието в град Враца стартира кампанията за представяне на 

процедурите „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и „Подкрепа за 

разработване на иновации от стартиращи предприятия“.  

           Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

ще представят възможностите и изискванията за кандидатстване по отворените 

процедури. 

           По Програма ОП“ИК“ са отчетени одобрени проекти на фирми с място на 

изпълнение Област Враца  на  стойност 9 974 535 лв. безвъзмездна помощ по 

горепосочените процедури. Основно за подобряване на производствения капацитет на 

фирми са одобрени през 2016 година средства от ЕС в размер на 22 561582 лв. на 27 

фирми. 

           Актуализирана е база от данни на фирми за област Враца. 

           По искане на Българска агенция за инвестиции беше изискана и обобщена 

информация от общините за наличните свободни терени, със или без сграден фонд, 

предвидени и приети с решение на Общинския съвет, за реализиране на 

инвестиционни проекти в област Враца. 
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V. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  И 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

          Дейност на Постоянната комисия по заетост към ОСР на Област Враца 

     За 2016 г. бяха проведени общо 4 заседания на Постоянната комисия по заетост 

към Областния съвет за развитие на област Враца:  

 Заседание на 27.01.2016 г. за държавния план прием за учебната 2015/2016 

година в професионалните гимназии, паралелките за придобиване на професионална 

квалификация в прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални 

училища; 

 Заседание на 30.05. 2016 г. относно Процедура за кандидатстване на 

работодатели за включване с проекти в повторно стартиралата схема за предоставяне 

на безвъзмедна финансова помощ „Обучения и заетост“ по ОПРЧР 2014-2020 г. 

Разпределяне на брой работни места по ДБТ и общини; 

 Заседание на 16.09.2016 г. за приемане на Регионална програма на област 

Враца; 

 Заседание на 28.12.2016 г. относно Процедурата за кандидатстване на 

работодатели за включване с проекти в схема за предоставяне на безвъзмедна 

финансова помощ „Обучения и заетост“ и „Обучение и заетост на младите хора“ по 

ОПРЧР 2014-2020 г.Разпределяне на брой работни места по ДБТ и общини. 

           

           Областен съвет за тристранно сътрудничество 

     През 2016 г. беше проведено 1 заседание на ОСТС на 25.10.2016 г. съвместно с 

Националния институт за помирение и арбитраж относно изгове от тях Анализ за 

състоянието на колективното трудово договаряне в област Враца, като пилотна 

област.  

 

          Областен координационен механизъм по деинституционализация  

    През 2016 г. Областна администрация Враца подписа Меморандум за 

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

като част от дейността на ОКМД  и бяха проведени общо 2 заседания: 

 Заседание на 05.02.2016 г. с презентация на тема „Междуинституционалното 

партньорство с неправителствения сектор в посока деинституционализация и грижа за 

децата и техните семейства“ и Подписване на Мемурандум за разбирателство и 

сътрудничество. 

 Заседание на 17.10.2016 г. за представяне на работата на Регионалния 

координатор за област Враца на "Надежда и домове за децата – клон България"; 

представяне и гласуване на постъпило предложение от община Борован за разкриване 

на социална услуга и включването й в ОСРСУ 2016 -2020 г.; разглеждане и приемане 

на Правилник на дейността на Звеното за мониторинг и оценка на ОСТС 2016-2020 г. 

 

            

             Поддържане на база от данни  

  Актуализиране и поддържане на база от данни за равнището на 

безработицата и пазара на труда в област Враца; 

  Обобщаване на информация постъпваща от Дирекциитне „Бюро по труда“ 

на територията на област Враца относно свободните работни места. 

 На 24 март експерти са участвали в Трудова борса, организирана от 

Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и Дирекция 

„Бюро по труда“ – Враца. 
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           Участие в екипи по реализация на проекти на ОА, свързани с 

изпълнението на Националните програми за заетост на областно ниво 

 

           Съвместно с Бюрата по труда са извършени дейности по изпълнение на НП и 

назначаването на безработни лица, както следва: 

 НП „Клио“ - Съгласно Заповед № РД 01-1/04.01.2016 г. на Министъра на 

труда и социалната политика ОА – Враца се включи в реализацията на Програмата – 

назначени общо 14 безработни лица. 

 Регионална програма за заетост на област Враца – назначени общо 10 

безработни лица; 

 НП „Помощ за пенсиониране“– назначено 1 безработно лице в Посетителски 

център за хората с увреждания; 

 НП за заетост и обучение на хората с трайни увреждания назначено – 1 

безработно лице; 

 НП „Старт на кариерата“– назначено 1 лице, съгласно квотата на Областна 

администрация – Враца. 

 

           Здравеопазване 

           Здравна карта 

           В края на 2015 г. беше изготвена Областната здравна карта и предоставена на 

Министерство на здравеопазването и във връзка с нея през 2016 година при 

публикуването на Проекта на Националната здравна карта, бяха  получени становища, 

които бяха  предоставени за корекции в подкрепа на искания за промени. 

            На основание чл.34, ал.1 от Закона за лечебните заведения, с Решение No 202 

от 24 март 2016 г., Министерски съвет утвърди Национална здравна карта, чрез която 

се определят и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и 

болнична медицинска помощ, на база на които трябва да се адаптира структурата на 

здравната мрежа и да се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите. 

 

           Проект на Министерство на здравеопазването по ОП „Региони в растеж“ 

 

           През 2015 година започна и през 2016 година продължи работата по проект на 

Министерство на здравеопазването, одобрен в рамките на Оперативна програма 

„Региони в растеж“. Проектът е в подкрепа на спешната медицинска помощ и 

основните дейности са: 

 Закупуване на съвременни санитарни превозни средства, осигурени с 

комуникационно и друго оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска 

помощ и възможност за отдалечени консултации (телемедицина). Строителство, 

реконструкция, ремонт на сгради на филиалите на ЦСМП, намиращи се в областните 

градове. 

 Оборудване и обзавеждане на филиалите на ЦСМП, намиращи се в 

областните градове. Строителство, реконструкция, ремонт на сгради на филиалите на 

ЦСМП, извън областните градове. 

 Оборудване и обзавеждане на филиалите на ЦСМП, намиращи се извън 

областните градове. Инвестиции в спешните отделения на областните многопрофилни 

болници, в които да се осигурят оптимални условия за оказване на спешна 

медицинска помощ. 

 Съвместно с ЦСМП – Враца и общините е предоставяна своевременно 

актуална и конкретна информация за необходимите данни по реализирането на 

предвидените по-горе дейности, вкл. за филиалите на ЦСМП – Враца: Бяла Слатина, 

Козлодуй, Криводол, Мездра, Оряхово и Роман , вкл. подпомагане и съдействие за 

сключване на договори за дарение на недвижими имоти-общинска собственост и за 

предоставяне безвъзмездно за управление на имот – държавна собственост на Община 

Роман. 
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 На 16  и 26 септември са организирани Работни срещи за разглеждане  

бъдещото развитие на Отделението по неонатология в МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца. 

 

VI. ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

 

             

            Комисия по образованието към Областния управител на Област Враца 

           Съгласно чл.196 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

разпоредбите за изготвяне на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на 

територията на областта, беше необходимо и създаването на Постоянна комисия по 

образование към Областния съвет за развитие на област Враца. С издадената Заповед 

РД-18-К-9/03.08.2016 г. на Областния управител на област Враца за определяне на 

членовете на Комисията по образование, беше създадена структурата, която 

организира разработването на стратегическия документ и го утвърждава след 

съгласуване с Областния съвет за развитие и Регионалното управление по 

образованието – Враца. Изготвен беше и  Правилник за дейността на комисията по 

образование, като консултативен и координационен орган, който подпомага 

Областния управител на област Враца при провеждането на държавната политика по 

отношение на образованието.  

           Проведено беше Заседание на 04.08.2016 г. за обсъждане и приемане на 

Правилник за дейността на Комисията по образование и представяне изискванията за 

изготвяне на Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и 

учениците, съгласно изискванията на чл.196 от ЗПУО. Изготвен е План-график за 

разработването и приемането Стратегията, както и  за подкрепа на личностно 

развитие на децата и учениците 2016 – 2018 г.план – график за работа на Областен 

екип за разработване на стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и 

учениците 2016 – 2018 г. 
              

            Спорт 

            На 17 май 2016 Областна администрация - Враца отбелязва Националния ден 

на спортиста - професионален празник на работещите в сферата на физическото 

възпитание и спорта и Международен ден на предизвикателството, като организира 

провеждането на Първенството по ускорен шах за деца за Купата на Областния 

управител.  На площад "Македония" /бивш Суми/ в състезанието участваха седем 

отбора от общините Бяла Слатина, Враца, Мездра, Козлодуй, Криводол, Роман и 

Оряхово. 

            На 1 март е проведена работна среща с представители на Български 

спелеоложки съюз и Българско пещерно дело по повод организирането на 10 

Юбилеен Сбор на пещерняците. 

 

            Младежки дейности 

Организиране и провеждане на инициативата „Мениджър за един ден“ на 

17.11.2016 г. 

Участие в инициативи и мероприятия, свързани с деца е младежи: 

            На 2 септември – участие  в Работна среща по повод „Координиране на 

действията по реализиране на програмата „Детско полицейско управление“ с 

началото на Първата учебна 2016/2017 година и дейностите на институциите – 

Областна администрация – Враца, Областна дирекция на МВР – Враца, Превантивно-

информационен център към Общински съвет по наркотични вещества, Община Враца, 

Регионалното управление по образованието- Враца.  

             На 1 април с участието на Областния управител е открита V-та Национална 

олимпиада „Знам и мога“ в Концертна зала на Община Враца. 
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              На 2 април - Награждаване на участниците в V-та Национална олимпиада „Знам и 

мога“ в Концертна зала на Община Враца. 

             На 11 април е организиран Дискусионен форум „Детската престъпност и 

агресия“ в Конферентна зала на Дом на науката и техниката. 

             На 10 май  е открит Младежки център – Враца, създаден по проект BG06“Деца 

и младежи в риск“. 

              На 16 май е открита Детска полицейска академия в ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 

  На 28 септември участвахми в Младежка трудова борса в Младежки дом 

Враца. 

 

VIІ.    КУЛТУРА  

 

           В сферата на развитието на културните дейности на територията на област 

Враца беше извършено следното: 

 Изготвяне на Културен календар за Област Враца за 2017 г. и предоставен на 

Министерство на културата. 

 Съдействие чрез предоставяне на електрогенератор при провеждане на 

Трети международен фестивал за древни култури "Слънцето на Тодорка" от 21 до 24 

юли 2016 г. в с. Оходен , м. Валога. 

     За подкрепа на Международен фестивал на любителските комедийни 

театри, пантомима и сатира "Велко Кънев"- Тополовград 2016 г., организиран от 

Община Тополовград, е изпратена информация до общините и до РЕКИЦ-Враца за 

популяризирането, и възможностите за участие. 

    Премиера на филма „100 000 крачки с  Ботев“ на 05.01.2016 г. в Регионален 

исторически музей – Враца със съдействието на Областна администрация Враца. 

 

VIІI.      ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА     

 

            Стратегия на Област Враца за интегриране на ромите 

 Изготвяне на Отчет за 2015 г. към Плана за действие към Стратегия на 

област Враца за интегриране на ромите 2012-2020 г. на база изпълнените мерки от 

Общините. 

 Изготвяне на Мониторингов доклад  към Стратегия на област Враца за 

интегриране на ромите 2012-2020 г. 

 

Дейности, свързани с повишаване на образованието на ромите 

 

 Организирани и проведени 14 информационни образователни кампании в 

ромска общност: 

 Изготвяне на брошури и листовки във връзка с конкурси за стипендии и 

обучения 

 Организиране на студенти за участие в кампания 

 

Съдействие при подготовка на документи и кандидатстване по програма за 

стипендии на студенти от ромски произход, обучаващи се в медицински 

специалности, по програма на Норвежки механизъм: 

 Популяризиране на конкурса; 

 Съдействие при подготовка на документи на 18 студенти; 

 Подготовка за интервю на 18 студенти; 

 Резултат - одобрени по програмата за стипендии 18 студенти, от 43 на 

национално ниво. 
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Организиране на участие на студенти от ромски произход в местните печатни и 

електронни медии.  

Популяризиране на програма за подкрепа на средното образование на ученици 

от ромски произход на организация „Амалипе“. 

 Съдействие при подготовка на документи на 11 гимназисти; 

 Одобрени за стипендии 6 гимназисти. 

            Популяризиране на програма за подкрепа на личностното и професионалното 

развитие на учениците от ромски произход на организация „Арете“. 

 Преминали през 3 обучения – 7 гимназисти 

Популяризиране на програма за подкрепа на кандидат-студентите от ромски 

произход на организация „Студентско общество за развитие на междуетническия 

диалог“. 

 Съдействие на 5 гимназисти за подготовка на документите за 

кандидатстване по програмата „Подготовка на кандидат-студенти“; 

 Одобрени 3 гимназисти, които ще получават безплатни частни уроци във 

връзка с кандидат-студентските изпити. 

Популяризиране на програма за подкрепа на образованието на учениците от 

ромски произход – изготвяне на писма до РУО – Враца и общините в област Враца 

във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно 

завършване на средно образование“, финансиран от Ромски образователен фонд и 

Министерство на образованието и науката, Център за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства обявява конкурс за Отпускане на 

стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в 

гимназиалната степен на образование за учебната 2016/2017 година. 

 Съдействие при подготовка на документи на 14 ученици; 

 Ежедневни разговори с екипа, който работи по проекта към Център за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към 

Министерство на образованието и науката. 

 Сътрудничество със сдружения, изпълняващи проекти насочени към 

образователна интеграция.  Комуникация и преговори със сдружение „Рома Верситас“ 

– България, за включване на област Враца в проектите им за подпомагане висшето 

образование на студенти от ромски произход. 

 Организиране и провеждане на информационна среща с представители на 

сдружение „Рома Верситас“ – България и студенти. 

 Изготвяне на електронни писма до студентите във връзка с конкурс за 

участие в програма за безплатен курс по Английски език. 

 Съдействие на студентите за подготовка на документите за кандидатстване. 

 Резултат – от 29 кандидати, одобрени 28 за безплатни курсове по Английски 

език и Компютърна грамотност. 

 Популяризиране на програма за подкрепа на образованието на учениците от 

ромски произход на организация „Студентско общество за развитие на 

междуетническия диалог“. 

 Съдействие на 8 гимназисти за подготовка на документите за 

кандидатстване по програмата „Подготовка на кандидат-студенти“. 

 Одобрени 5 гимназисти, които ще получават безплатни частни уроци във 

връзка с кандидат-студентските изпити. 

 

IX. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ТУРИЗЪМ 

 

            Кампания „Да изчистим България заедно“ 2016 

           Традиционно Областна администрация – Враца участва в Кампанията и през 

2016 и се включи активно в организацията и координацията на дейностите по общини. 

На официалното стартиране на 11 май и организираната национална среща на 

партньорите в рамките на Инициативата, в Университетстката ботаническа градина в 
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гр.София, бяха поканени и представители на Областна администрация – Враца, тъй 

като за област Враца през изминалите години е отчетено нарастване на активността и 

проявено отговорно отношение към Кампанията. По вече утвърдена процедура се 

осъществи и координацията с общините чрез кореспондинция и указания от 

ПУДООС, с чиято помощ те получиха 200 бр. бонове за безплатно гориво за 

извозване на събраните отпадъци. В срок те отчетоха изразходваните количества и 

кампанията приключи успешно. Екипът от служители на администрацията, заедно със 

заместник областните управители Ирина Иванова и Мирослав Комитски почистиха 

зелените територии на връх Околчица на 4 юни. 

            Резултатите от добрата организация и доказаната активност са: 

 включили се доброволци – 6272; 

 количество събрани отпадъци не регионално депо – 246,770 т;          

 депонирани строителни отпадъци – 318,800 т.                            

            По сигнал от Регионалната инспекция по околна среда и водите за наличие на 

умряла риба в река Ботуня, земл. с. Ботуня, общ. Криводол  е извършена проверка на 

място по поречието на р. Ботуня,  с. Ботуня, общ. Криводол на 17.09.2016 г. В 

резултат е взето Решение №РО-152/01.11.2016 г. от Басейнова Дирекция „Дунавски 

район“ за отнемане на разрешително за водовземане №11140001/08.03.2007 г. за 

повърхностен воден обект в земл. на с. Ботуня при МВЕЦ "Луна", чийто собственик е 

причинил щетите. 

            С писмо Изх. № 0600-38/05.10.2016 г. са сезирани РИОСВ, РЗИ и Община 

Враца за нерегламевнирано изпускане на отпадни води в река Лева в границите на 

гр.Враца. Извършена е междуведомствена проверка, установена е причината и 

проблемът е отстранен чрез профилактика и промивка на канализационния колектор. 

            С писмо Изх. № 0600-64-/2//11.04.2016 г. е сезирана РИОСВ за образувани 

нерегламентирани сметища в района на път Враца-Монтана, на територията на град 

Враца и на път Е-79 Мездра-Ботевград. Веднага са извършени проверки и са дадени 

предписания, които са били предмет на последващ контрол. 

             Участие в комисия на 13.10.2016 г. по предложение на Дирекция  на НП 

„Врачански Балкан“ за обявяване на природна забележителност „Черния извор“ в 

землището на с.Краводер, община Криводол. 

             По повод навършване на 140 години от великата саможертва на българския 

поет и революционер Христо Ботев в името на Освобождението на България на 14 

май експерти от териториални звена на центарлната изпълнителна власт, съвместно с 

представители на Областна администрация и на други държавни и общински 

институции в област Враца, взеха участие в засаждането на 140 фиданки по Ботевата 

алея в с. Баница, общ.Враца, като свидетелство за нашата почит и признание. 

 

           Земеделие 

           Пасища, мери и ливади 

           В изпълнение на разпоредбите на §15 от ПЗР на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и във връзка с пулучени сигнали от животновъди за 

неправомерно ползване и липса на свободни терени за тях, беше изпратено писмо с 

Изх.№ 0600-89-(19)/05.02.2016 г. до всички общини относно решаването на тези 

проблеми. В резултат от осъществения контрол са издадени Заповеди на кметовете с 

определени конкретни мерки по проверки на всички договори и прекратяване на тези, 

които не отговарят на разпоредбите. 

           Бяха извършени и 2 проверки по установяване на законосъобразното прилагане 

на ЗСПЗЗ прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

при отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от общински поземлен 

фонд на територията на община Мизия – на 30.06.2016 г. и на 19.07.2016 г. с 

последващ контрол по изпълнение на предписанията. 

 

            Епизоотична комисия 
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            Проведени са Заседания на Областна епизоотична комисия, както следва: 

 на 18.04.2016 г. за констатирани огнища на болестта заразен нодуларен 

дерматит ; 

 на 11.11.2016 г. във връзка с болестта африканска чума по свинете в Европа; 

 на 20.12.2016 г.във връзка с болестта инфлуенца /птичи грип/. 

Осъществена е комуникация и координация с общините за издаване на 

Заповеди по места с необходимите мерки за предотвратяване на разпространението на 

тези болести по животните. 

             Туризъм 

  Актуализирана е Заповед за определяне на състава на Областния съвет по 

туризъм; 

 Изготвeн  е календар на туристическите дейности, събития и проекти за 2016 

г. в област Враца. 

През 2016 година във връзка с кръглата 140-та годишнина от гибелта на 

Христо Ботев и провеждане на 70-ти Национален туристически поход „По пътя на 

Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица, беше създадена организация за успешното му 

провеждане съвместно с институциите и органите, които пряко бяха ангажирани с 

дейностите по логистиката и осигуряване на безопасността на участниците. Беше 

изготвен Регламент, публикуван на Интернет страницата на администрацията, а с 

прякото участие на експертите беше осъществен контрол на дейностите по 

осигуряването на храна и транспорт по време на едноседмичния поход. С подкрепата 

и съдействието на Министерство на финансите бяха отпуснати необходимите 

средства за покриване на разходите за безпрепятственото провеждане на похода. До 

2016 година броят на участниците през последните години беше около 600-700, а в 70-

тия поход участваха над 1100 от 28 населени места и 16 области, както и от други 

държави. За първи път част от  екипа на световно известното списание „National 

Geographic България” участва в похода. Те публикуваха статия в списанието от месец 

октомври 2016. 

 

X. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Традиционно се реализират срещи с представители на областите, с които 

Областна администрация има дългогодишно партньорство. В рамките на Ботеви дни  

2016 беше организирано посещението на делегация от Окръжен съвет – Долж, 

Румъния на 31.05.2016 г. и делегация от Автономна област – Нитра, Р Словакия. 

 

            Поддържане на партньорските отношения с Автономна област – Нитра, 

Р Словакия 

По повод на провежданото ежегодно Международно изложение 

„Агрокомплекс“ в гр.Нитра, бяха изпратени писма до местни производители с цел 

предоставяне на мостри и рекламни продукти за панаирното изложение. Поканени 

бяха и общините на територията на Област Враца да предоставят рекламни материали 

за популяризиране на туризма по време на събитие, посветено на Световния ден на 

туризма в гр. Нитра. Представители на Областна администрация – Враца взеха 

участие в 43-тото Международно изложение „АГРОКОМПЛЕКС 2016“ в град Нитра, 

Р Словакия в периода 18.08 – 21.08.2016 г. по официална покана на Председателя на 

Автономна област – Нитра. Представители на Областна администрация – Враца взеха 

участие в събитие по официална покана от г-н Роман Ванчо – началник-отдел 

„Туризъм“ в Автономна област – Нитра, Р Словакия в периода 25.09 – 27.09.2016 г., 

във връзка със Световния ден на туризма – “сближаване на нации и култури”. 

Представихме презентация за Област Враца и раздадохме рекламни материали за 

общините на територията на областта и материали за България, предоставени със 

съдействието на МТ.  
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             На 29 март е проведена Работна среща с кмета и зам.-кмета на Община 

Медиана, Сърбия и с председателя на Центъра за високи постижения  иновации. 

 

XI. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРИ 

БЕДСТВИЯ   

 

          Областен план за защита при бедствия 2016 г. и разчети за евакуация 

          Процесът по актуализация започна в края на 2015 г. и със Заповед беше 

създадена работна група с част от членовете на Областния щаб за изпълнение на 

Плана за защита при бедствия. Проектът на Областен план за защита при бедствия 

2016 е изпратен за съгласуване в МВР с писмо 0600-18-(86)/19.02.2016 г. Предстои 

допълнително да се представят  разчети по общини, съгласно изискванията на 

Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване. 

 

         Проверки – язовири и речни легла 

 

         Междуведомствена проверка на участъци от речните легла извън 

урбанизираните територии на основание чл. 140, ал. 5 от Закона за водите (ЗВ) 

 

 На 7 април 2016 г.е издадена Заповед № РД-18-К-4 на основание чл. 140, ал. 

5 от Закона за водите (ЗВ) за проверка на участъци от речните легла извън 

урбанизираните територии в област Враца. Проверката е проведена в периода 18-22 

април и като следствие от нея са изготвени всички документи съгласно Закона за 

водите – констативни протоколи, програма за планово почистване на речните 

участъци и КСС. Направен е и снимков материал. 

 

           Междуведомствена проверка на язовири на основание чл. 138а, ал. 3 от ЗВ 

 

 На 4 май 2016 г. е издадена Заповед № РД-18-К-6 за проверка на 

техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните язовири на 

територията на област Враца, съгласно приложен към заповедта списък/график. 

Проверката е осъществена в периода 12-20 май. Проверени са 43 броя язовири, като за 

всеки един е съставен констативен протокол и снимков материал. На базата на 

протоколите е изготвен доклад до Областния управител и обобщителна таблица за 

състоянието на язовирите. Веднага след приключването на проверката протоколите са 

изпратени на собствениците за сведение и изпълнение на предписанията /0400-1-

(277)/. Документацията е изпратена и на ДАМТН, РДПБЗН, БДДР и „Напоителни 

системи” ЕАД – клон Мизия. 

Цялата документация от двете проверки е изпратена в Министерството на 

вътрешните работи – с писмо № 0400-1-(279) от 9 юни, съгласно изискванията на 

Заповед № Р-50/22.03.2016 на Министър-председателя на Република България. 

 

           Междуведомствена проверка на язовири на основание чл. 138а, ал. 3 от ЗВ 

 

 На 13 септември е издадена Заповед № РД-18-К-12 за проверка на 

техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните язовири на 

територията на област Враца съгласно приложен към заповедта списък/график. 

Проверката е осъществена в периода 3-13 октомври. Проверени са 40 броя 

язовири, като за всеки един е съставен констативен протокол и снимков материал. На 

базата на протоколите е изготвен доклад до Областния управител и обобщителна 

таблица за състоянието на язовирите. Веднага след приключването на проверката 



 25 

протоколите са изпратени на собствениците за сведение и изпълнение на обвързаните 

със срокове предписания.  

Документацията е изпратена и на ДАМТН, РДПБЗН, БДДР и „Напоителни 

системи” ЕАД – клон Мизия. 

В сравнение с пролетната проверка са констатирани  подобрения основно по 

отстраняване на храстовидна и дървесна растителност и видими следи от извършена 

работа. Но основните проблеми свързани с ремонти на основни изпускатели, 

преливници и язовирни стени, остават нерешени. 

Документацията е изпратена в МВР с писмо № 0400-1-(295) от 9 ноември, 

съгласно изискванията на Заповед № Р-50/22.03.2016 на Министър-председателя на 

Република България. 

 

           Дейности, свързани с подготовка за за зимен сезон 2015/2016 

 

На 9 ноември 2015 г. беше издадена Заповед № РД-18-К32 , с която са дадени 

разпореждания и указания на Кметове на общини и ръководителите на територи-

алните звена на изпълнителната власт относно планиране на дейността, организиране 

на взаимодействието между структурите, извършване на съответните актуализации в 

планове  и  предприемане на необходимите превантивни мерки за намаляване на 

последствията за населението и инфраструктурата, в случай на усложнена зимна 

обстановка. В изпълнение на заповедта в Областна администрация е получена 

информация за сключените договори за снегопочистване на общинската и 

републиканската пътна мрежа, наличната техника, начините по които ще се осигурява 

взаимодействието между институциите и изпълнителите и друга полезна информация.  

Информацията е подробно разписана в доклад, изпратен в Министерски съвет с писмо 

№ 0300-21-(60) на 28 април 2016 г. 

Зимата в област Враца през 2015 г. беше сравнително лека и в общините 

нямаше проблеми със снегопочистването, учебния процес, доставките и услугите с 2 

изключения  – на 4 януари, със Заповед № 4 на кмета на община Борован временно бе 

забранено преминаването на тежкотоварни автомобили по четвъртокласния път VRC 

1003 Борован-Малорад-Рогозен  и  в периода 16-19 януари, поради скъсани жици 

поради заледявания и прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването в някои 

населени места от областта, но екипите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

направиха всичко възможно за своевременното отстраняване на неизправностите.  

На 14 октомври е издадена Заповед на ОУ № РД-18-К-14 за предприемане на 

превантивни мерки и осигуряване нормалното функциониране на пътната 

инфраструктура, снабдяването и услугите за населението през зимния сезон 

2016/2017. След обобщаване на получената информация съгласно изискванията на 

Заповед № Р-148/10.10.2016 г. на Министър-председателя в МВР, е изпратен 

подробен доклад с Изх. № 0300-21-(76) / 08.11.2016 г. До края на 2016 г. не са 

настъпили усложнения на зимната обстановка. 

 

            Овладяване на бедствено положение в община Хайредин  –  яз. „Рогозен-1” 

В резултат от дългогодишно неглижиране и влошаване на техническото 

състояние на  язовирите - общинска собственост, в повечето случаи поради липса на 

финансови средства, в частност в община Хайредин настъпи застрашаваща 

населението ситуация. Поради падналите обилни валежи в периода 5-7 май на 

територията на област Враца, рязко се покачи нивото на водата в язовир „Рогозен–1“, 

намиращ се в землището на с.Рогозен, собственост на община Хайредин.  

Със Заповед № 14-24 е обявено бедствено положение на територията на 

общините Хайредин и Мизия. 

Към 10.00 часа на 8 май ситуацията е овладяна и ерозията е почти спряла, но е 

взето решение помпените модули да останат да работят на постоянен режим до 

трайно понижаване на нивото в язовирната чаша. 
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На 11 май са извършени  аварийно-възстановителни дейности на входа на 

преливника. 

На 12 май е извършена ревизия на основния изпускател и водовземната му 

шахта от водолази, като вследствие действия по допълнително отваряне на основния 

изпускател е увеличено изпускането на по-големи количества водни маси /около 500 

л. в сек./. Доставени и монтирани са още 2 броя сифони. 

В периода 7-10 май са проведени 4 заседания на Областния щаб за изпълнение 

на Плана за защита при бедствия, за които са съставени 4 протокола. Изготвен е и 

доклад относно техническото състояние на ПОЯ в област Враца и предприетите мерки 

от собствениците по обезопасяването им, изпратен в МВР с писмо № 0400-1-(270) и 

лично връчен на Министъра на вътрешните работи г-жа Бъчварова, която на място 

направи оглед на язовира и поречието след него. 

С ПМС № 122 от 13 май разходите за извършените аварийно-възстановителни 

дейности са възстановени след искане от ОУ до МКВПМС. 

Областeн съвет за намаляване на риска от бедствия (ОСНРБ) 

 

Съгласно §56 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, беше организирано 

създаването на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия. Издадена е 

Заповед на Областния управител № РД-18-К-11/02.09.2016 г. и на 9 септември 2016 г. 

в Областна администрация – Враца се проведе първото заседание на Областния съвет 

за намаляване на риска от бедствия (ОСНРБ). Основните водещи моменти и цели за 

създаването на Съвета са повишаването на ефективността на общата система за 

защита, постигането на резултати чрез  навременна превенция и готовност на 

институциите при бедствия, а не както досега – да се реагира при настъпили бедствия 

и да се възстановяват щетите. 

 

            Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет /МКВПМС/ 

При нормативно заложено условие за най-малко 3 заседания  на МКВПС-МС 

годишно, през 2016 е проведено само 1 заседание, на 18 март 2016 г., с което на 

област Враца са отпуснати:  

 300 000 лв. за аварийно-възстановителни работи по съоръженията - мост при 

с. Малорад (което е половината от необходимите средства); 

 18 731 лв. за възстановяване на разходите за извършени аварийни работи по 

възстановяване на старата охранителна дига в местността "Брестака" и почистване от 

наноси и дървета на канала в ІV-ти район,  гр. Криводол; 

 378 885 лв. възстановителна помощ за укрепване и ремонт на жилищни 

сгради в гр. Мизия и с. Крушовица вследствие на наводнение през август 2014 г.  –  за 

общо 148 сгради. 

Общата сума на отпуснатите за общините от област Враца финансови средства 

възлиза на 697 616 лв., в сравнение с 1 327 931 лв. през 2015 г. 

Всички отпуснати средства са за дейности извършвани през 2015 г.  

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. 

За 5 от тях не се изисква становище от Областния управител, на 13 от 

исканията е дадено положително и на 2 от тях е отказано становище за 

целесъобразност, поради несъответствие с изискванията на Правилника за 

организацията и дейността на МКВПМС. 

Освен тези искания, в резултат от последната проверка на речните легла извън 

урбанизираните територии в област Враца, през месец април е актуализирана и 

приоритизирана Програмата за планово почистване на речни участъци в област Враца 

от 2015 г. и е изпратена под формата на искане за финансиране на основание чл. 140, 

ал. 3 от Закона за водите. Програмата включва 20 участъка за почистване основно по 
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реките Скът и Бързина и е на стойност 192 165 лв. с ДДС. Средствата са отпуснати с 

Постановление на Министерски съвет № 122 от 13 май и в края на месец септември 

дейностите по почистване приключиха успешно. Като резултат са почистени от 

дървесна и храстовидна растителност,  наноси от земни маси и тиня 11 800 линейни 

метра по поречията на реките Скът и Бързина и 3200 линейни метра по река Огоста и 

реката в с. Върбица, община Враца, с което Областна администрация – Враца се 

надява да осигури нормалната проводимост на река Скът и чувствително да редуцира 

щетите, които биха възникнали при евентуално бъдещо наводнение. 

 

XII. АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ              

 

В началото на 2016 г. Областна администрация – Враца е отчела в 

Министерски съвет резултатите от изпълнението на дейностите по предоставяне на 

административни услуги през 2015 г., чрез Системата за самооценка на 

административното обслужване. На основание чл. 62, ал. 2 от Закона за 

администрацията е изготвен и Доклад за 2015 г. чрез Информационната система за 

попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията. 

На електронната страница на Областна администрация – Враца, беше 

актуализиран Списъка на унифицираните административни услуги и образците на 

заявления към тях.  

В изпълнение на задължението за предприемане на действия за преминаване 

към комплексно административно обслужване е прекратено изискването на 

удостоверения за наличие или липса на задължения от изпълнителите по ЗОП/ 

компетентни органи по КАО да бъдат изисквани от изпълнителите/потребителите. 

Областна администрация - Враца е обявила информацията в интернет страницата си, 

на официалното си табло за обявления и чрез длъжностните лица, приемащи 

исканията, които имат задължението да разясняват на заинтересованите лица. 

 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 2016 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 2016 г. в ЦИАУ са извършени следните дейности:  

 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 10 565 лв. За всички тях 

са изготвяни отчети и приходите са отчитани всекидневно в счетоводството.  

 Прием на комплекти от документи, свързани с проведени 3 броя конкурси 

и 4 броя процедури по ЗОП; 
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 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 2016 г. 95 лица са 

били приети по въпроси от различен характер.  

Цялата дейност е осъществявана при непрекъснат контрол и стриктно спазване 

на сроковете, поради което няма просрочия при извършените през 2016 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 2016 г. общият брой на регистрираните в деловодната система „Акстър - 

Офис“ документи е 7 209 бр. Всички те са проверени отговарят ли на изискванията, 

след което - регистрирани и сканирани в деловодната система. 

 

Повишаване на ефективността на администрацията и утвърждаване на 

положителен публичен образ 

Организационната структура на администрацията също беше предмет на 

действия, насочени към нейното развитие и по-добро функциониране. 

След направен функционален анализ на звената и длъжностите в Областна 

администрация – Враца и с цел оптимизиране на дейността са проведени три конкурса 

за назначаване на служители по реда, определен в Закона за държавния служител и 

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Те са приключили с 

назначаването на служители на свободни длъжности „младши експерт“ в Дирекция 

АКРРДС. 

По трудово правоотношение, на свободни длъжности, бяха назначени един 

главен специалист и един счетоводител в Дирекция АПОФУС. 

Новоназначените служители бяха подпомагани в тяхната работа с оглед 

професионалното им развитие и придобиването на административни умения и опит в 

съответните области на дейност. 

Задължително обучение „Въведение в държавната служба“ преминаха двама 

служители на Областна администрация – Враца. За успешното им представяне те 

получиха съответното удостоверение от Института по публична администрация – 

София. 

Един служител премина обучение за работа с програмен продукт за 

обработване на персонал и трудови възнаграждения. Трима служители преминаха 

обучение по проект „Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-

българската трансгранична област“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“. 

През 2016 г., Областна администрация – Враца беше работодател на 2-ма 

младежи, за периода от 28.01.2016 г. до 28.10.2016 г. по условията на Програма 

„Старт на кариерата“. Младите хора имаха възможност да получат знания и да 

придобият опит за работа в държавната администрация. 

Етичният кодекс на служителите в Областна администрация – Враца запазва 

приложното си поле и през разглеждания период. 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.  

 

Осигуряване на приемственост и обединяване на видовете публична 

информация за ОА в новата Интегрирана система на държавната 

администрация 

С цел осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху организацията 

и дейността на държавната администрация за постигане на ефективност в нейната 
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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 в Административния регистър (СУНАУ), които се съдържат 

в ИИСДА. 

Събрана и систематизирана е информация по различни показатели, която е 

попълнена в ИИСДА. Изготвен е Годишния доклад за състоянието на 

администрацията за 2015 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. 

 

 

Оказване подкрепа на органите на местното самоуправление и местната 

администрация за спазване на законността на територията на област Враца 

  

Упражняван е постоянен административен контрол за законосъобразност на 

решенията на Общинските съвети на територията на Област Враца  

Проверени са 1949 броя решения на общинските съвети и са изготвени 

становища.  

Върнати са 31 броя решения за ново обсъждане в Общинските съвети на 

територията на Област Враца, с изготвени заповеди за тях.  

Оспорени и отменени от съд са 2 броя решения на Общинските съвети на 

територията на Област Враца, с изготвени заповеди за тях. 

Упражнен е контрол за законосъобразност на 67 заповеди на Кметове на 

Общини на територията на Област Враца, с изготвени становища.  

Дадени са 50 броя указания и становища на общините и общинските съвети за 

прилагане на правните норми. 

 

Осъщестяване на процесуално представителство на високо ниво  
Осъществено е процесуално представителство по 8 дела, от тях 7 дела са 

решени в полза на Областна администрация – Враца.  

  

Осъществена е и друга юридическа дейност, включваща: 

 Подготвена документация и проведени 4 процедури по ЗОП. Процедурите са 

проведени в съответствие със законовите изисквания, като не са констатирани 

нарушения; 

 Разгледани 9 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; 

 Разгледани 5 броя заявления по ЗДОИ, за които са изготвени заповеди. 

Постановен е един частичен отказ за достъп до обществена информация; 

 Дадени 12 становища за концесии; 

 Образувани 15 производства по АПК във връзка с подадени жалби. 

 

 

XIII.     ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Осигуряване на ефикасност, ефективност и адекватност в системите за 

финансово управление и контрол  

 

Ежегодно се прави преглед на системите за финансово управление и контрол и 

се изготвя доклад, който се предоставя на Министерски съвет. Към него се прилага и 
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попълнен въпросник за състоянието им. През 2016 г., след направения преглед за 

предходната година, общата оценка за състоянието на финансовото управление и 

контрол за 2015 г. е добро. Определени са няколко области, които се нуждаят от 

развитие и подобрение и върху които беше съсредоточено вниманието.  

Както и в предходната година, през 2016 г. отново беше извършен преглед на 

вътрешни документи (правила, правилници, процедури и др.), регламентиращи 

дейността на Областна администрация – Враца. Във връзка с промени в нормативната 

уредба и в резултат на вътрешния одит изменения има за следните документи: 

1. Актуализирани и утвърдени:  

 Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Областна 

администрация – Враца, със Заповед РД-6/ 27.01.2016 г. на Областния управител на 

област Враца; 

 Стратегия за управление на риска, със Заповед РД-46/ 28.04.2016 г. на 

Областния управител на област Враца; 

 Вътрешни правила за реда и организацията на административното 

обслужване в Областна администрация – Враца, с Разпореждане Р–1 /12.12.2016 г. на 

Главния секретар на Областна администрация – Враца.  

Отменени: 

 Устройствен правилник на Областна администрация – Враца, със Заповед 

РД–34/01.04.2016 г. на Областния управител на област Враца; 

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна 

администрация – Враца, със Заповед РД–58/03.06.2016 г. на Областния управител на 

област Враца.  

Текущо, през годината се следи вътрешните документи да са актуални. 

В периода 31.03.2016 г. – май 2016 г., беше извършен одитен ангажимент за 

увереност с цел: оценка на ефективността на взетите управленски решения при 

управление на риска в Областна администрация – Враца, за периода 01.11.2014 г. – 

31.03.2016 г. Одитът беше извършен от Ръководителя на Звеното за вътрешен одит 

към Министерски съвет, със следния обхват: „…действията и дейностите, свързани с 

идентифицирането, оценяването, управлението на риска и оценка на ефективността на 

взетите управленски решения при осъществяване на процеса по управление на 

рисковете“. 

В окончателния Одитен доклад № 16-03/У, получен в Областна администрация 

– Враца на 02.06.2016 г. беше дадена една препоръка „Да се предприемат действия по 

въвеждане на контролни механизми с цел представяне на своевременна, вярна и точна 

информация, дейностите по управление на рисковете от СУР да бъдат включени в 

цялостен и детайлен анализ на дейността в ОА по отношение спазване на 

нормативните изисквания и вътрешни правила при управление на рисковете“. В 

резултат беше изготвен План за действие за изпълнение на дадените препоръки, който 

беше изпратен до Министър-председателя, за утвърждаване. 

През 2016 г., както и сега Областна администрация – Враца изпълнява успешно 

плана, което подобри и доразви знанията и уменията за управление на риска. 

Тъй като 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. Предварителният контрол се 

извършва чрез проверки и попълване на контролни листове, в които служителят 

писмено изразява мнение за поемането на определено финансово задължение. 

Контролните листове се регистрират в регистри за приход и разход. Те се подписват и 

от Главния счетоводител, а при необходимост от преценка на законосъобразността за 

извършване на разхода – и от Главния юрисконсулт. 

В резултат на проведения ежедневен предварителен контрол през 2016 г. са 

изготвени 975 броя контролни листове за разход, които са въведени в Регистър за 

разходите. Изготвените контролни листове за приход са 162 броя. Те също са 

въвеждани ежемесечно в Регистър за приходите.  
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Изготвяни са ежемесечно докладни записки дали са спазени лимитите за 

провеждане на телефонни разговори. Издадени са 12 бр. заповеди за възстановяване 

на разходите, които са над определените лимити, като всички те са изпълнени от 

съответните служители. 

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. 

Спазени са принципите и изискванията на Счетоводната политика на Областна 

администрация – Враца и Вътрешната наредба за счетоводния документооборот.  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 2015 г., а 

през 2016 г. – месечни и периодични отчети, които са представени на първостепенния 

разпоредител с бюджет – Министерски съвет, а също и проектобюджет за 2017 г. и 

бюджетна прогноза за 2018-2019 г. 

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, помесечно 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 01.12.2016 г. до 30.12.2016 г., в 

съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за счетоводството и по ред и 

начин, определени във Вътрешните правила за организиране и провеждане на 

инвентаризация на активите и пасивите в Областна администрация – Враца. 

Спазени бяха указанията за провеждане на годишни инвентаризации, дадени с 

писмо с изх. № 02-09-907/11.10.2016 г. на първостепенния разпоредител с бюджети - 

Министерски съвет. 

 Областна администрация - Враца е извършила Годишна инвентаризация на 

следните активи и материалните запаси: 

 „Дълготрайни материални активи“; 

 „Нематериални дълготрайни активи“;  

 „Материали, продукция, стоки, незавършено производство“. 

Беше направена също инвентаризация на салдата по разчетните сметки. 

Инвентаризацията беше извършена от Централна инвентаризационна и две 

Оперативни инвентаризационни комисии, съгласно Заповед № РД-115/22.11.2016 г. на 

Областния управител и План-графика, одобрен от Главния секретар на Областна 

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. 

 

XIV. УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА 

ПОДГОТОВКА. ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ 

            Усилията на ръководния и изпълнителния състав се определяха от следните 

основни задачи: 

 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; 
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 Организиране подготовката на ръководния състав на Областна 

администрация – Враца за работа във военно време; 

   Организиране работата на Съвета по сигурност; 

   Организиране поддържането в готовност за използване на системата за 

управление за военно време;  

 Планиране и координиране на дейностите по изграждането и поддържането 

на комуникационно-информационните системи за управление във военно време;  

 Организиране на денонощното оперативно дежурство за поддържане на 

готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение;  

 Осигуряване на граждански ресурси в интерес на отбраната на страната;  

 Подготвяне и организиране на режимното и ограничителното снабдяване на 

населението с основни хранителни и нехранителни стоки; 

 Планиране и разпределяне на финансовите средства за осигуряване на 

дейностите, свързани с  отбраната на страната; 

 Водене на оперативен отчет и организиране защитата на обектите от 

критичната инфраструктура за военно време; 

 Методическо ръководство и контрол на дейностите по отбранително-

мобилизационна подготовка.  

Дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2016 година в Област 

Враца се определяха от изискванията на следните нормативни документи: 

 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

 Закон за държавните резерви и военновременните запаси; 

 ПМС № 258/2005 г. за дейностите и задачите по ОМП на държавните органи 

и юридически лица с военновременни задачи;  

 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; 

 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; 

 Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните 

резерви и военновременните запаси; 

 Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във 

Въоръжените сили при мобилизация, приета с ПМС № 114/16.05.2013 г. 

 Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и 

сигурност на доставките по отбранително-мобилизационна подготовка през 2016 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 2016 г. се 

проведе работна среща на служителите по ОМП от териториалната администрация на 

Република България в периода месец май във Военно-почивен комплекс „Рибарица“. 

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 
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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 2016 г.,   

Правилник за състава и функциите на ОСС в Област Враца и План за дейностите по 

отбранително-мобилизационна подготовка през 2016 г., които също са утвърдени от 

Областния управител.  

          През месец юни и месец октомври са проведени 2 (две) заседания на ОСС. За 

тях има изготвен дневен ред, протокол и присъствен лист. На първото заседание беше 

приет Областен план за противодействие на тероризма. На второто заседание се 

разгледа Директивата за привеждане на страната в готовност за работа във военно 

време, Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и 

сигурност на доставките към Министерски съвет на Република България относно 

прилагането на Директивата за привеждане на страната в готовност за работа във 

военно време и за разработване на Планове за привеждане в готовност за работа във 

военно време на държавните органи и институции, общините, бюджетните организации 

и юридически лица с възложени военновременни задачи и Указанията на Областния 

управител за изготвянето на новите планове. 

           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 май 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 2016 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 

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 
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юни 2016 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 2016 и 2017 г. са изготвени и 

изпратени в Министерството на отбраната и Военно окръжие ІІ-ра степен – Враца 

следните документи:  

 обобщена заявка за безусловно и условно отсрочване на запасни, съгласно 

Приложение № 4; 

 обобщена заявка за безусловно и условно отсрочване на техника-запас, 

съгласно Приложение № 6.списъци с техника-запас, които да бъдат безусловно 

отсрочени през следващия отчетен период 2016-2017 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 2016 

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 2015 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 

2017 г. и по дейност 219 „Други дейности по отбраната; 

 обяснителна записка за допусканията, при които е разработена заявката 

за 2017 г. и анализ на разходите, отразени в отчета за 2015 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 2016 г.  

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, РИОСВ, ОПУ, ВиК ООД - Враца и юридически лица с 

възложени военновременни задачи. 

 

Разширяване на териториалния обхват на мероприятията в памет на загиналите 

във войните 

            В тази посока са е осъществено координиране на дейностите по проучване и 

поддържане на военните паметници през 2016 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. 
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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 за работа и План за работа 2016 г.  

             През 2016 г. бяха проведени 2 заседания на Областна комисия „Военни 

паметници“, съответно през месец април и месец септември. На първото заседание се 

отчете изпълнение на дейностите по проучване и поддържане на военните паметници 

в Област Враца през 2015 г., прие се годишния план за дейността на Областна 

комисия „Военни паметници“ през 2016 г. и  се изготви обобщена заявка за целево 

финансиране на ремонта на паметници в тежко състояние и възстановяване на 

разрушени такива. Заявките са изпратени до Министерство на финансите и Дирекция 

„Социална политика“ в Министерство на отбраната. На второто беше приет Областен 

план за честването на 100 години от Първата световна война и участието на България 

в нея през 2017 г.  За заседанията има изготвен дневен ред, протокол и присъствен 

лист. 

В изпълнение на Националния план за честванията на 100 години от Първата 

световна война и участието на България в нея през 2016 г. и при осигурено 

финансиране бяха проведени следните мероприятия във връзка: 

 Поклонение на ученици от у-ще „Хр. Ботев“ гр. Враца до гр. Добрич и 

участието им в честванията на 100 г. от Добричката епопея; 

 Екскурзия на ученици от община Бяла Слатина до Република Македония – 

Струмица – Ново село – военното гробище; 

 Благоустройство и ремонт на военен паметник на загиналите във войните 

1912-1913 г. и 1915-1918 г.; 

 Фотоизложба на тема: „По стъпките на Врачанските полкове – паметни 

места“ и др. 

В 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 

2015 г. При извършената проверка не са констатирани нарушения. Изготвен е 

протокол от проверката, същият е утвърден от Областния управител.  

 

 


