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Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 59 и съгласно 

чл. 63 от Закона за администрацията и ще бъде публично оповестен на страницата на 

Областна администрация – Враца в срок до 28.02.2015 г.  

В изпълнение на чл. 33а от Закона за администрацията, Областна администрация – 

Враца си постави цели и задачи за реализиране през 2014 година, обосновани от 

задълженията на администрацията по Закона за администрацията, Устройствения 

правилник на областните администрации, Програмата на правителството, Националните 

стратегически документи и програмните документи на областно ниво: Областна стратегия 

за развитие 2014 – 2020 г., Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 

2015 г., Стратегия на област Враца за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., Областна 

стратегия за опазване на околната среда 2010 – 2015 г.  

Докладът представя дейността на администрацията в контекста на основните 

правителствени политики и отчита изпълнението на поставените цели за 2014 г., което 

определя и структурата на документа. 

 

Цел 1. Подготовка на Интегрирана стратегия за прилагане на интегрирани 

териториални инвестиции за Северозападен район 2014 – 2020 г. 

През 2014 г. продължи започналата инициатива за включване на Северозападния 

район в Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. чрез 
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изготвянето на програмен документ – Стратегия за прилагането на ИТИ в СЗР. В този 

процес Областният управител и експерти от Областна администрация – Враца взеха 

участие във всички събития и срещи по този повод . Бяха проведени поредица от работни 

срещи на централно и местно ниво със заинтересованите страни, с представители на 

Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС“ към Министерски съвет на РБ и научния 

колектив от Софийския университет, разработващ стратегията. Целта на тези срещи беше 

да се дискутират въпросите, свързани с проблемите на региона и тяхното адресиране в 

Стратегията. Процесът на координация с 10-те общини в Област Враца беше постоянен и 

в резултат беше предоставяна периодически необходима информация на експертите, 

разработващи Стратегията, както и предложения за проектите, които да бъдат включени в 

нея.  

 

Цел 2. Подобряване на взаимодействието и изграждане на ефективни партньорства с 

общините, административните структури, НПО и бизнеса за провеждане на активна 

регионална политика в област Враца 

Подкрепа на Регионален съвет за развитие и участие в заседанията 

Проведени са четири заседания на Регионалния съвет за развитие на Северозападен 

район, съобразно приетия план за дейността му.  

При подготовката на заседанията се осъществяваше взаимодействие със 

Секретариата на Регионалния съвет за развитие на СЗР , чрез изпълнение на следното : 

 Подготвени и изпратени чрез Секретариата на РСР на СЗР въпроси към Министъра 

на МРР  за заседанието на РСР на СЗР на 18.03.2014 г. 

 Подготвено писмо до Областния управител на област Видин с предложение за 

участници в Оперативната програма, финансирана от Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се – Иван Аспарухов и Илиана Филипова. 

 Събрана и анализирана информация относно изпълнението на индикаторите за 

отчитане напредъка по изпълнението на Регионален план за развитие  на СЗР от 

общините в областта и предоставена на Секретариата на РСР на СЗР. 

 Изготвена информация, на база получената и обобщена  информация от общините 

за заседанието на РСР на СЗР, относно напредъка по процедурите за обществени 

поръчки за проектите от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво 

развитие на регионите".  

 Във връзка с предстоящо председателство на РСР на СЗР, на Областният управител 

на област Враца, в периода юни – декември 2015 г. беше изготвена Годишна 

индикативна програма за РСР на СЗР, отнасяща се до бюджета на Областна 

администрация – Враца. 

 Писмо до РСР на СЗР във връзка с определяне на представители в Комитета за 

наблюдение на Оперативна програма  "Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014-2020".  

 Изготвени и изпратени писма до кметовете във връзка с изготвянето на 

последващата оценка на Регионалния план за развитие 2007-2014 – за предоставяне 

на информация за проекти, финансирани извън оперативните програми.  

 Във връзка със заседание на 15.12.2014 г., на Регионалния съвет за развитие  на 

Северозападен район, в Областна администрация – Ловеч са изпратени 

предложения за представители (от област Враца) на РСР в Комитетите за 

наблюдение на оперативните програми 2014-2020 г.  

 

Провеждане на заседания на ОСР на Област Враца 

През отчетния период е проведено едно заседание на 22.12.2014 г. По този повод са 

подготвени и изпратени на членовете на съвета предварителни материали и покани за 
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заседанието. Осъществени са контакти и работни срещи с представители на РЕКИЦ 

"Читалища", Агенция за регионално икономическо развитие – Враца, и координаторите за 

област Враца по проект "Развитие на системата за планиране и представяне на социални 

услуги на регионално равнище" във връзка със заявено желание за участието им в 

заседанието. На заседанието са приети 4 решения – за определяне представители на 

общините в РСР на СЗР, за допълване на Областната стратегия за развитие на Област 

Враца 2014-2020, за съгласуване на Мониторингов доклад за изпълнението на Областната 

стратегията за развитие на социалните услуги за периода до 2011-2014 г. 

 

Организиране и координиране работата на ЗМО и ОКЕ на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги  

Във връзка с организиране процеса на мониторинг на Областна стратегия за 

развитие на социалните услуги бяха проведени 4 работни срещи на Звеното за мониторинг 

и оценка  и Областния координационен екип и реализирани посещения на 3 социални 

услуги. 

 Чрез анкетни карти е събрана информация, като част от базата данни, необходима 

за изготвяне на мониторинговия доклад и оценка за изпълнението на Областна 

стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца 2011-2015 г. 

 Организирана е работна среща на част от основния състав на ЗМО за ОСРСУ с 

координаторите по проект BG 051РО001-6.2.13-0001 "Развитие на системата за 

планиране и представяне на социални услуги на регионално равнище" за областите 

Враца, Видин, Монтана, Ловеч, Плевен и Хасково (проведена в Областна 

администрация – Враца). Изготвен протокол. 

 Изпратено до общините Приложение 4 – Информационна карта, във връзка с 

необходимост от допълнителна информация за изготвяне на мониторинговия 

доклад за изпълнението на ОСРСУ. 

 Посещение в Дневен център и Защитено жилище в гр. Враца. 

 Участие в благотворителен базар в Дневен център и защитено жилище в гр. Враца. 

 Изпратено писмо по ел. поща до членовете на ЗМО и ОКЕ на ОСРСУ с 

предложение за неприсъствено одобрение на доклад за 2012 г. и бланка за 

одобрение на решението. 

 Експерти от Областна администрация – Враца, членове на ЗМО и ОКЕ участваха в 

обучение (18-20 март) по проект за развитие на социалните услуги и изготвяне на 

мониторинг на стратегията. 

 Организация по провеждането на среща с участието на международен консултант 

за обсъждане процеса на деинституционализация на областно ниво. Срещата е 

организирана съвместно с експерт от Държавна агенция за закрила на детето , звено 

"Враца" и експерт от УНИЦЕФ. Участници в срещата: Директор на РДСП Враца, 

членове на РЕД за област Враца, координаторите по проект по проект "Развитие на 

системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално 

равнище", представители на общините, представители на Дирекции „Социално 

подпомагане“ , НПО.  

 Писмо до кметовете във връзка с предложение на фондация „Пиа Матер“ за 

либерализация на сектора на социалните услуги. 

 Участие на експерти от администрацията, членове на ЗМО и ОКЕ, в конференция 

по проект BG 051РО001-6.2.13-0001 "Развитие на системата за планиране и 

представяне на социални услуги на регионално равнище", по ОПРЧР. 

 Организиране на процеса по изготвяне на мониторинговия доклад за ОСРСУ. 

Кореспонденция с представителите на ЗМО и ОКЕ във връзка с мнения и 

предложения по изготвяния доклад.  
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 Писмо до членовете на ОКЕ с предложение за неприсъствено решение за приемане 

мониторинговия доклад по изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги за 2011-2015 г. 

 

Цел 3. Подобряване на координацията  за провеждане на политиката в сектор ВиК  

В изпълнение на тази цел са изготвени списъци на ВиК системи и съоръжения и е 

са извършени следните дейности по организацията и  работата на Асоциацията по ВиК на 

област Враца: 

 Организиране и провеждане на извънредно заседание на общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на Област Враца на 27.11.2014 г. за приемане на бюджета на 

АВиК за 2014 г. и 2015 г. 

 Във връзка с дейността на Асоциацията по ВиК са водени преписки с МРРБ, 

МОСВ и Общините – 31 бр. 

 Участие на експерти от администрацията в специализирано обучение за дейността 

на Асоциацията по ВиК към "Воден квалификационен институт" в рамките на 

проект "Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК" изпълняван от МРРБ. 

 Изготвени писма във връзка с установяване собствеността на ВиК системите и 

съоръженията до Общините, МРРБ и МОСВ – 15 бр. 

 Кореспонденция с МРРБ относно лица за контакти, предоставяне на помещения, от 

страна на Областна администрация – Враца, доставка на оборудване, хардуер и 

софтуер,  необходими за бъдещата дейност на Асоциацията по ВиК, които са 

осигурени по проект BG161PO005-1.0.09-0001-C0001 „Подкрепа на реформата в 

отрасъл ВиК“ с бенефициер Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 

Цел 4. Подобряване и развитие на пътната инфраструктура 

В изпълнение на тази цел Областна администрация – Враца работи в 

сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, АПИ и 

други администрации, имащи отношение към развитие на пътната инфраструктура. 

Със заповед на областния управител е актуализиран състава на Областната 

транспортна комисия, проведени са 4 заседания – на 27.03.2014 г., 21.07.2014 г., 

30.10.2014 г. и 18.12.2014 г. със следните решения: 

 Съгласуване на промяна в началните часове на маршрутно разписание от 

общинската транспортна схема Враца – Михайлово от Автогара Враца в 10.30 ч. 

вместо 10.00 ч. и от Михайлово в 12.00 ч. вместо 11.30 ч. 

 Закриване на автобусните линии от републиканската и областната транспортни 

схеми от квотата на община Враца, за които след 21.12.2013 г. не са сключени 

договори с превозвачи, както следва: 

Плевен –Враца № 6101/04.09.2006  г. 

Плевен –Враца № 6201/30.07.2007  г. 

Враца – Етрополе     № 6101/04.09.2006 г. 

 Съгласуване на проекта на маршрутно разписание Враца – Мездра като част от 

бъдеща автобусна линия Враца – Етрополе, с часове на тръгване от АГ Враца в 8.10 

ч. и АГ Мездра 15.00 ч.  

 Съгласуване на изменението на маршрутно разписание от републиканската 

транспортна схема № 6301/02.03.2006 г. Козлодуй – София с часове на тръгване от 

Козлодуй 5.15 ч. и от София в 14.30 ч. Промяната се състои в намаляване на 

времето за пътуване от АГ Враца до Централна АГ София от 2 часа и 45 минути на 

1 час и 45 минути, като началният час на тръгване от София и Козлодуй не се 

променя. 
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 Съгласуване на проект за промяна на маршрутно разписание от републиканската 

транспортна схема № 23101 Етрополе – Козлодуй, с часове на тръгване от 

Етрополе в 8.00 ч. и от Козлодуй в 13.30 ч. вместо съответно 8 ч. и 14.00 ч. 

 Отказ на предложението за отпадането на с. Върбица като крайна спирка по 

маршрутно разписание Бяла Слатина – Върбица и обратно с часове на тръгване от 

Бяла Слатина 07.10 и 12.45. 

 Утвърждаване на проекти на маршрутни разписания от републиканската 

транспортна схема № 6101 и  № 6201 София - Мизия – София,  с часове на тръгване 

от София в 6.30 ч. и от Мизия в 13.15 ч. 

 Приемане на промяна на маршрутно разписание Враца – Михайлово с часове на 

тръгване 10.30 ч. и 15.00 ч, като същото се съкращава до Фурен, поради липса на 

пътникопоток. 

 Съгласуване на промяна на маршрутно разписание от републиканската 

транспортна схема № 6201 и  № 6202 Бяла Слатина – Плевен – Бяла Слатина,  с 

часове на тръгване от Бяла Слатина в 8.30 ч. и от Плевен вместо в 10.30 ч. в 11.10 ч. 

 Съгласуване на промяна на маршрутно разписание от републиканската 

транспортна схема № 6202 Бяла Слатина – Плевен – Бяла Слатина,  с часове на 

тръгване от Бяла Слатина в 13.35 ч. вместо в 14.20 ч. и от Плевен в 17.15 ч. вместо 

в 16.00 ч. Часовете на пристигане се променят съответно в Плевен 14.50 ч. вместо 

15.37 ч. и в Бяла Слатина 18.30 ч. вместо 17.17 ч. В промененото маршрутно 

разписание се предвижда да няма спирки в Ясен и Долни Дъбник. 

 Разрешаване на възлагане на превоз без конкурс, съгласно чл. 29 от Наредба №2 от 

15.03.2002 г. по автобусни линии: 

София-Мизия-София съгласно маршрутно разписание № 6101/03.06.2008 г.  

Мизия – Войводово – Крушовица – Софрониево – Мизия с час на тръгване от 

Мизия в 17.15 ч.; 

Мизия – Войводово – Крушовица – Софрониево – Крушовица – Липница – 

Крушовица – Войводово – Мизия, с часове на тръгване от Мизия в 7.30 ч. и 12.10 

ч.; 

Мизия – Сараево - Мизия с часове на тръгване от Мизия в 6.50 ч. и 13.30 ч.; 

Мизия – Оряхово – Мизия, с часове на тръгване от Мизия в 8.10 ч. и от Оряхово в 

10.55 ч. 

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

пътната мрежа и отчети за дейността на територията на областта – 45 бр. 

 Изготвени са писма до БДЖ "Пътнически превози", както и отговори на постъпили 

жалби и предложения по проблеми в областта на транспорта и транспортното 

обслужване.  

 Изготвена е и се поддържа база данни за проектите за техническа и пътна 

инфраструктура в Област Враца. 

На 06.07.2014 г. беше завършен и е в експлоатация  обходният път на град Враца. 

Проектът „Път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60“ е съфинансиран от Кохезионния 

фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма 

„Транспорт“ 2007-2013 г.  

 По информация на Областно пътно управление за ЛОТ № 17 – на територията на 

област Враца и област София на територията на област Враца е Участък 1: Рехабилитация 

на Път II-16 Мездра – Ребърково – Елисейна от км 0+000 до км 22+544,90 ; Финансиране 

на СМР: 65 % Европейска инвестиционна банка и 35% Републикански бюджет Участък 1 

се намира на територията на община Мездра. Той е в процес на строителство и на 

основание на Допълнително споразумение от 2014 г., срокът за изпълнение на 

строителството се удължава до 21.06.2015 год. 

За ЛОТ № 18 - Рехабилитация на Път ІІ-13 Борован - Бяла Слатина - граница 

Плевен : 
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Участък 1: Път II-13 Борован – Кнежа от км 44+030 до км 51+2269.700 

Участък 2: Път II-13 Борован - Кнежа от км 53+400 до км 67+299.07 

Участък 1 и Участък 2 се намират на територията на община Бяла Слатина и 

община Борован. За обекта има съставен Констативен Акт за приемане годността на 

строежа. 

За поддържането на пътищата от републиканската мрежа (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) са изразходвани общо 

1 328 048,84 лв. с ДДС, от които: 

Текущо поддържане – 343 741,20 лв. с ДДС ; 

Зимно поддържане – 984 307,63 лв. с ДДС. 

Изпълнени са дейности предимно по отводняване и изкърпване на асфалтовата 

настилка, изрязване на храсти, частична подмяна на пътни знаци и монтаж на нови такива. 

 

Цел 5. Подпомагане на процеса за изпълнение на държавната политика за 

повишаване на енергийната ефективност в Област Враца 

В изпълнение на законовите изисквания е изготвен годишен отчет с технически 

данни на отопляеми/охлаждани сгради, държавна собственост, управлявани от Областния 

управител с РЗП над 250 кв. и е предоставен на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие. 

Изготвен е отчет за изпълнението на плановете за ЕЕ по чл. 12 от ЗЕЕ. Изпратени 

са писма до кметовете на общини за предоставяне на отчетите по ЗЕЕ и ЗЕВИ. 

Актуализиран е съставът на Областния съвет по енергийна ефективност. 

Двама експерти от администрацията са участвали в дистанционно обучение за 

запознаване и работа с ГИС по проект на АУЕР. 

 

Цел 6. Създаване на условия за ограничаване и предотвратяване на рисковете от 

замърсяване на околната среда в Област Враца 

Областна администрация – Враца се включи в организирането и провеждането на 

кампанията "Да изчистим България за един ден". Бяха организирани работни срещи с 

инициаторите на БТВ “Медиа Груп”, представители на общините, РИОСВ – Враца, РИО – 

Враца. В хода на провеждане на кампанията се осъществяваше координация на 

дейностите и доставка на необходимите материали и ваучери за гориво на територията на 

областта.  

Проведени са 2 заседания на Областната комисия за опазване на околната среда.  

Експерт от Областна администрация е участвал в 3 заседания на общото събрание 

на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Враца". 

По подадени в администрацията жалби са извършени 2 междуведомствени 

проверки. 

Областна администрация – Враца беше домакин на кръгла маса на тема: 

"Значението на мерките за защита от наводнения". Провеждането на събитието беше 

организирано съвместно със сдружение "Еколинкс – ГСУПРООС", Русе и проведено в 

изпълнение на проект "Съвместни действия за предотвратяване на екологични бедствия" 

по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. 

Проектът е с водещ партньор Националната агенция за поземлено устройство, Румъния и 

се осъществява съвместно със сдружение "Еколинкс – ГСУПРООС", гр. Русе и Фондация 

"За демокрация, култура и свобода", клон Кълъраш, Румъния. В кръглата маса участваха 

Областният управител на област Враца, представители на ОУПБЗН – Враца, РИО – Враца, 

кметове на общини от областта, представители на "Басейнова дирекция" – Враца, 

"Напоителни системи – клон Мизия", както и румънските партньори. 
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Цел 7. Развитие на трансгранично и международно сътрудничество 

Областна администрация – Враца изпълнява 2 проекта съфинансирани по 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.: 

 "Център за координация и управление на действията при бедствия в 

трансграничната зона" EMERG-VR/DJ, MIS-ETC Code 692, договор за 

безвъзмездна финансова помощ 29948/07.05.2012 г. 

 "Трансграничен център за информация и комуникация Долж-Враца"MIS-ETC Code 

666, договор за безвъзмездна финансова помощ № 20964/27.03.2013г.  

През 2014 година продължиха традиционните контакти, съвместните срещи и 

инициативи с нашите партньори, в рамките на сключените през 2007 и 2008 година 

споразумения за сътрудничество съответно с Окръг Долж – Румъния и Автономна Област 

Нитра – Словакия: 

 Организиране на посещението и посрещане на делегации от Окръг Долж и 

Автономна област Нитра 1-2 Юни 2014 г. в град Враца по случай Ботевите 

тържества. 

 По официална покана на Председателя на Автономна Област Нитра, Областният 

управител посети гр.Нитра, Словакия.  

 

Цел 8.Ефективно реализиране на социалната политика на територията на Област 

Враца 

Изпълнение на проекти за осигуряване на заетост по Национална програма "От 

социални помощи към осигуряване на заетост" 

По НП ОСПОЗ са назначени общо 7 лица. Работата по проектите включва 

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

подписването му, заявка за разкритите/освободените работни места, организационна 

работа при подбора на безработни лица, оформяне на насочващи писма, изготвяне на 

график-разпределение, контрол на воденето на отчетна форма за явяване/неявяване на 

работа на лицата и ежемесечното й представяне в Областна администрация – Враца, 

извършване на проверки на назначеното лице и осъществяване на контрол по спазването 

на трудовата дисциплина, водена кореспонденция с Бюро по труда – Враца и Бюро по 

труда – Бяла Слатина. 

 

Осигуряване на заетост за интегриране на хора в неравностойно положение 

Управление на изпълнението на Проект "Посетителският център – втори дом за 

хората с увреждания" по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания.  

По проекта е осигурена  заетост на 3 лица с увреждания. Управлението на проекта 

включва извършване на проверки и провеждане на срещи с 3-мата служители, както и 

оказване на съдействие, при необходимост.  

Тримата служители (безработни лица с над 70% ТНР), наети от Областна 

администрация Враца) бяха осигурени с трудовите и допълнителните възнаграждения по 

минимални размери, както и осигуровките за тях.  
Изпратено е писмо с информация по изпълнение на дейностите, разписани в Плана 

за действие по  изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 

2011 – 2020 г. за периода 2012 – 2013г. 

Съвместно с Военен отдел на Американското посолство бяха извършени 

предварителни проучвания за рехабилитация на Центъра чрез финансиране от Програмата 

за хуманитарна помощ и в резултат беше извършен ремонт със средства от Програмата.  
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НП "Сигурност"  

Съгласно Заповед № РД01-224/02.04.2014 г. на Министъра на труда и социалната 

политика ОА – Враца се включи в реализацията на Програмата. 

Работата по управление на НП "Сигурност"  включва следното:  

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

организиране на подписването му, водена кореспонденция с ДБТ – Бяла Слатина, 

ДБТ – Мездра, ДБТ – Оряхово, ДБТ – Козлодуй.  

 Изготвено писмо до ОД на МВР във връзка с определянето на населените места от 

Област Враца в които има необходимост за реализацията на НП "Сигурност" 

съгласно Заповед № РД 01-224/02.04.2014 г. на Министъра на труда и социалната 

политика. 

 Изготвено писмо до кметовете на кметства на територията на областта във връзка с 

провеждането на начален инструктаж на назначените по НП "Сигурност" лица от 

страна на представител на МВР и на Областна администрация – Враца. 

 Изготвено писмо до ОД на МВР – Враца и до ДБТ – Враца относно реализацията на 

Програмата за първото шестмесечие от стартирането й. 

 Изготвяне на заявка за разкритите/освободените работни места.  

 Интервюирани 487 лица и оформяне на насочващи писма.  

 Изготвяне на график-разпределение, контрол на воденето на отчетна форма за 

явяване/неявяване на работа на лицата и ежемесечното й представяне в Областна 

администрация – Враца.  

 Извършване на проверки на назначеното лице и осъществяване на контрол по 

спазването на трудовата дисциплина.  

 Кореспонденция с Бюро по труда – Враца.  

 Организиране на работни срещи в 10-те общини от областта във връзка с 

назначаването на лицата, проведен съвместен инструктаж със служители на РУП 

по места.  

 Писмо до кметовете на кметства за реализацията на Програмата и възможността за 

включването й в НПДЗ за 2015 г. 

 Изготвени Заповеди за отпуск на назначените по НП "Сигурност" лица от Община 

Борован – 20 бр. 

 Изготвено писмо до кметовете на кметства във връзка с реализацията на НП 

"Сигурност", назначените лица на основание Заповед №14-40/05.08.2014 г. на 

Областният управител на Област Враца, при необходимост да се включат в 

оповестяване населението за готовност за евакуация. 

 

Регионална програма за заетост – за археологически разкопки 

По Регионалната програма за заетост са назначени общо 15 лица. 

На обект в местността "Градище” край гр. Враца – 5 безработни лица за 4 месеца в 

периода май – август и на обект "Долните лъки" край с. Оходен – 10 безработни лица. 

Водени са предварителни разговори и са подписани споразумения за партньорство с РИМ 

– Враца. 

Работата по управление на РПЗ включва следното: изготвяне на приложения, 

неразделна част от Договора с ДБТ – Враца и организиране на подписването му, заявка за 

разкритите/освободените работни места, организационна работа при подбора на 

безработни лица, оформяне на насочващи писма, изготвяне на график-разпределение, 

контрол на воденето на отчетна форма за явяване/неявяване на работа на лицата и 

ежемесечното й представяне в Областна администрация – Враца, извършване на проверки 

на назначеното лице и осъществяване на контрол по спазването на трудовата дисциплина, 

водена кореспонденция с Бюро по труда – Враца. 
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Дейност на Постоянната комисия по заетост към ОСР на Област Враца 

За 2014 г. бяха проведени общо 2 заседания на Постоянната комисия по заетост 

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

решения по следните теми:  

Заседание на 29.01.2014 г.: 

 Предложението за държавния план прием за учебната 2013/2014 година в 

общинските профилирани гимназии и в профилираните паралелки в общинските 

средни общообразователни училища и гимназии – след завършен VІІ клас и след 

завършено основно образование. 

 Предложението за държавния план прием за учебната 2013/2014 година в 

професионалните гимназии, паралелките за придобиване на професионална 

квалификация в прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални 

училища. 

 Мотивите за предложенията за държавен план-прием за учебната 2013/2014 г. 

 

Заседание на 29.10 2014 г.: 

 Представяне и обсъждане на постъпилите идейни проектни предложения за 

регионални програми, които да бъдат финансирани в рамките на Национален план 

за действие по заетостта 2015 г. 

 Утвърждаване на подходящи предложения. 

Изпратени 12 броя  идейни предложения за РПЗ  на обща стойност 7 028 933,23 лв. 

за разкриване на 1 570  работни места в Област Враца. 

Приемане на Решения за оценка на проектите и подписване на необходимите 

документи. 

 

Областен съвет за тристранно сътрудничество към Областния управител на Област 

Враца  

Изпълняваше задълженията, произтичащи от Споразумението за сътрудничество с 

Националния институт за помирение и арбитраж и създадените условия за обмен на 

информация. Водена беше кореспонденция със социалните партньори на областно ниво. 

Постигнат беше активен социален диалог и ефективна работа в областта на социалната 

политика. На всеки 2 месеца се проследяваше за наличие на колективни трудови спорове 

и социално-икономическо напрежение в област Враца и бяха изготвяни справки по 

образец. Тази информация беше предоставена в НИПА, при спазване на сроковете. През 

отчетния период такива не са установени.  

Поддържане на база от данни  

 Актуализиране и поддържане на база от данни за равнището на безработицата и 

пазара на труда в област Враца. 

Изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.)  

Организирани и проведени 2 заседания на Областния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси и 2 заседания на Звено за мониторинг и оценка 

на стратегията за интегриране на ромите. 
Изготвен е междинен мониторингов доклад за изпълнение на Стратегия на област 

Враца за интегриране на ромите 2012-2020 г. и План за действие към Стратегията. 

По реализиране на политиките за социално включване на ромите са извършени 

следните дейности: 

 Предоставяни са консултации и е оказвано съдействие на граждани от ромския 

етнос по различни въпроси – на 20 граждани средномесечно. 
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 Периодично са посещавани ромските райони в гр. Враца и е осъществяван личен 

контакт с представители на групата. Оказвано е съдействие при решаване на 

редица социално-битови, образователни и здравни проблеми. 

На територията на областта функционира Клуб на роми студенти – Враца. Неговата 

дейност включва планиране, организиране и провеждане на дейности, насочени към 

интеграция на ромската общност, в сферата на образованието, здравеопазването и 

културата: Областна администрация подкрепя и подпомага Клуба чрез:  

 Оказана методическа подкрепа за неговото функциониране. 

 Актуализирана база данни за статуса на студентите. 

 Оказано съдействие при организиране на дейности на Клуба – подпомагане 

процеса на интеграция в сферата на образованието. 

 Разпространени здравно-информационни материали в общността. 

С цел мотивиране на младежите от ромска общност да повишават степента на 

образованието си, периодично беше разпространявана информация до общините, НПО, 

гимназисти и студенти от ромски произход в област Враца за възможностите за 

включване на роми в стажове, обучения, участия в конкурси и кандидатстване за 

стипендии. Оказано беше съдействие на 19 студенти при подготовката на пакет документи 

за участие в конкурс за стипендии на Ромски образователен фонд. 

Организирани и проведени образователни и информационни срещи: 

 Организиране на посещение на ученици в Великотърновски университет "Св. Св. 

Кирил и Методий" – Филиал Враца и Медицински колеж " Проф. Иван Митев" - 

Враца - изготвени писма до филиалите. 

 Организиране на участие на роми студенти в телевизионни предавания в местните 

кабелни телевизии – Михайлов ТВ и Римекс ТВ – предавания "Соаре", "Ефир в 7", 

"Денят с "Римекс" – 9 телевизионни и 5 печатни медии.  

 Организиране на посещение на ученици в Районна служба по пожарна безопасност 

– 240 деца общо. 

 Участие в дискусии, кръгли маси, семинари и конференции свързани с 

интеграцията на етническите малцинства – 9 броя. 

Координирана беше дейността на експертите по етническите и демографските 

въпроси от общините и оказана методическа подкрепа. 

 

Цел 9. Активно сътрудничество в подкрепа на образованието, развитието на 

културата и популяризиране на спорта и младежките дейности  

Образование 

Реализиране на механизмите на взаимодействие на институциите при 

осъществяването на контрол в училищата 

Със заповед на областният управител е създадена Междуведомствена работна 

група за контролиране посещаемостта на учебни занятия, включваща представители на 

Областна администрация – Враца, Регионален инспекторат по образованието – Враца и 

Регионална дирекция "Социално подпомагане" – Враца. Междуведомствената работна 

група организира съвместни проверки в рамките на учебната година (2013/2014 и 

2014/2015) в училищата на територията на областта.  В тази връзка са изготвени 8 броя 

Заповеди,свързани с посещения на училища от Работната група. Извършени са 6 проверки 

в училища в област Враца. Проверките бяха осъществявани с цел контрол на учебния 

процес и посещаемостта на учебни занятия от учениците, засилване на мерките за 

спазване на дисциплината и  обективна преценка за правото на получаване на семейни 

помощи за деца. Организирани са и са проведени 6 заседания на Работната група. 

Култура 
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 Обобщен календар със значими културни събития с национално значение, местно 

значение и кръгли годишнини за Област Враца.  

 Актуализиран списък на църквите в Област Враца. 

 Актуализиран е списък с обектите на културно-историческото наследство в област 

Враца. 

 Комуникация и кореспонденция с общини, музей, галерии и Министерство на 

културата.  

 Проведени две работни срещи с инспектора за Северозападния район Пламен 

Иванов към Инспектората на Министерство на културата. 

 

Спорт и младежки дейности 

Организиране и провеждане на церемония по награждаване на изявени спортисти, 

треньори и спортни деятели за 2014 г. от област Враца. 

Наградите на Областния управител на Област Враца се връчват, както за 

постижения в спорта, така и за принос в развитието и популяризирането на масовия спорт 

на територията на областта ни. Церемонията се проведе за единадесета поредна година и е 

традиционна за област Враца.  

Организиране на 68-ми Национален туристически поход "Козлодуй – Околчица" 

2014 г. 

С подкрепата на Министерство на финансите бяха подготвени и организирани 

съпътстващите дейности и беше проведен успешно 68-ми Национален поход "Козлодуй –

Околчица". С цел координация на дейностите са изготвени писма относно техническото 

обезпечаване на похода до ЧЕЗ, ЦСМП, ОД на МВР – Враца, Община Враца. 

Организирани са работни срещи със заинтересованите страни относно провеждането на 

похода.  

Областна администрация – Враца оказа активно съдействие на Национален център 

за териториално развитие при организиране и провеждане на работна среща за 

представянето на проект на "Концепция за туристическо райониране на България". 

Срещата беше проведена в залата на Областна администрация – Враца с участието на 

ключови заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на туризма. 

 

Цел 10. Осъществяване на антикорупционна политика с цел повишаване доверието 

на гражданите в институциите и местната власт 

В съответствие с Програмата за действие срещу корупцията 2014 г. на ООСПК –

Област Враца е реализирана антикорупционна информационна кампания за 2014 г. 

"Гласът на гражданите в процеса на вземане на решения-2014 г." 

 Проведено е обучение за служители в общинските администрации, медиите и НПО 

сектора по прилагане на законодателството – Закон за обществени поръчки. 

 Проведен е 21-ви Обществен антикорупционен форум, съвместно с "Прозрачност 

без граници", "Европейски избори 2014" и представен ЦППКОП към МС от 

Б.Великов, Директор на центъра. 

 Проведено е изследване на антикорупционна мрежа АГИП, относно 

удовлетвореността на гражданите от работата на Областна администрация-Враца.  

 Оповестени са резултати от изследване на антикорупционна мрежа АГИП за 

периода 01.01.2014-30.06.2014. За четвърта поредна година, Община Мездра е 

определена за най- прозрачна община по усвояване на средства от еврофондовете в 

Област Враца, както и в категорията "Ефективно управление". От страна на 

институциите с най-голямо доверие са Съдът, Прокуратурата, НАП и ОД МВР. 

 Проведени 2 обучения, съвместно с "Прозрачност без граници" и ЗПУКИ, по 

прилагане на Законодателството (Закон за обществените поръчки), за експерти от 
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местната и регионална власт, НПО сектора, бизнеса и медиите, съвместно с 

експерти от КПУКИ, София. 

 Обучени представители на местната власт, Секретари на общини, по прилагане на 

Изборния кодекс във връзка с произвеждането на прозрачни избори за ЕП 2014 г. 

 Проведен 22-ри обществен антикорупционен форум "Резултати от предприети 

действия по превенция и противодействие на корупцията в местната власт и 

териториалните звена на изпълнителната власт". 

 Проведени три разширени заседания на Областния обществен съвет за превенция 

на корупцията, изготвен е годишен отчет за дейността и е актуализиран състава на 

Съвета. 

 Осъществена е комуникация и кореспонденция  с ТЗ, предоставяне на отчети за 

дейността на шестмесечие  и отчет за въведени антикорупционни механизми в 

звената, с цел намаляване на корупционния риск.  

 

Цел 11.Оказване на подкрепа на органите на местното самоуправление и местната 

администрация за спазване на законността на територията на област Враца 

Упражнен контрол за законосъобразност на решенията на Общинските съвети на 

територията на Област Враца  

 Проверени решения на общинските съвети 1566 бр. и изготвени становища. 

 Върнати за ново обсъждане решения на Общинските съвети на територията на 

Област Враца – изготвени заповеди за 35 бр. решения. 

 Оспорени и отменени от съд решения на Общинските съвети на територията на 

Област Враца 1 бр.– изготвени заповеди за решения. 

Упражнен контрол за законосъобразност на заповедите на Кметовете на Общини на 

територията на Област Враца – изготвени становища за 170 заповеди. 

 

Цел 12.Повишаване качеството на процесуалното представителство  

Правно обслужване 

 Процесуално представителство по 33 дела – решени в полза на Областна 

администрация – Враца – 31 дела. 

 Подготвена документация по ЗОП – 3 процедури. 

 Разгледани заявления за отчуждаване и изготвяне на протоколи – 23 броя. 

 Разгледани заявления по ЗДОИ, изготвени заповеди – 7 броя. 

 

Цел 13.Развитие и усъвършенстване на механизмите за ефективно функциониране 

на СФУК 
Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на 

Областна администрация – Враца, и се осъществява от ръководството и служителите на 

администрацията чрез системата за финансово управление и контрол. 

Предварителният контрол в Областна администрация – Враца се осъществява 

върху цялостната финансова дейност и се  извършва от финансов контрольор, за 

законосъобразност преди поемане на задължение и/или извършване на разход. 

Предварителният контрол се извършва чрез проверки и попълване на контролни 

листи. Осъществяването на контрола преминава в следната последователност: 

Представяне на цялата документация на финансовия контрольор, относно поемане 

на задължения и извършване на разходи; 

Конкретни проверки от финансовия контрольор; 

Писмено изразяване на мнение от финансовия контрольор в контролни листи; 

Регистриране на контролните листи в регистри за приход и разход. 
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В обобщение на проведения ежедневен предварителен контрол през 2014 г. са 

изготвени 1526 бр. контролни листа за разход, които са въведени в регистър за разходите. 

В тази връзка са изготвени и 199 бр. контролни листа за приход и въвеждани ежемесечно 

в регистър за приходите.  

Изготвяни са ежемесечно докладни и заповеди за надлимитни мобилни  телефони 

към „Мобилтел“ ЕАД– 11 бр.  

Изготвяни са ежемесечно докладни и заповеди за надлимитни мобилни телефони 

към БТК ЕАД  – 10 бр.  

В Областна администрация – Враца се прилага системата за двоен подпис. Във 

връзка с това, преди поемането на всяко финансово задължение, сключване на договор, 

заповед за назначаване, командироване, плащане в брой или по банков път се полагат 

подписите наОбластния управител и Главния счетоводител върху съответните документи. 

С вътрешния правилник за документооборота на Областна администрация – Враца 

се гарантира пълното, точно, вярно и своевременно осчетоводяване на всички действия. 

Извършен е преглед на вътрешни документи (правила, правилници, процедури и 

др.), регламентиращи дейността на Областна администрация – Враца и със заповеди на 

областния управител са актуализирани и утвърдени съответно: 

 Заповед РД – 27/21.03.2014 г. – Вътрешни правила за достъп до обществена 

информация в Областна администрация Враца. 

 Заповед РД – 1/07.04.2014 г. – Вътрешни правила за реда и организацията на 

административното обслужване в ОА-Враца. 

 Заповед РД – 54/19.05.2014 г. – Вътрешни правила за организиране и провеждане 

на инвентаризация на активите и пасивите в ОА-Враца. 

 Заповед РД – 18– ДС 53/14.07.2014 г. – Вътрешни правила за издаване на Актове за 

държавна собственост и заповеди за деактуване от Областна администрация - 

Враца по реда на ЗДС и ППЗДС. 

 Заповед РД – 18– ДС 52/14.07.2014 г. –  Вътрешни правила при управление на 

имоти и вещи - държавна собственост. 

 Заповед РД – 108/26.09.2014 г. – Вътрешни правила за възлагане на обществени 

поръчки в ОА Враца. 

Извършена е инвентаризация, съгласно утвърдените правила за подготовка и 

провеждане на инвентаризация на активите и пасивите на Областна администрация – 

Враца. Със Заповед на областния управител РД – 151/26.11.2014 г. е създадена Централна 

инвентаризационна комисия, организирала изпълнението на годишната инвентаризация на 

Областна администрация – Враца, в т.ч. инвентаризация на разчетите, както и Оперативна 

инвентаризационна комисия, провела инвентаризация на сметка 201 "Земи прилежащи 

към сгради", сметка 203 "Сгради и конструкции", сметка 220 "Дълготрайни активи" в 

отчетна група "Други сметки и дейности" с подсметка 220/ 1 "Земи, гори и трайни 

насаждения". Същата комисия е провела инвентаризация на сметка 205 "Транспортни 

средства". 

 

Цел 14. Подобряванe на процесите, свързани с обслужването на граждани и 

юридически лица  

В изпълнение на разпоредбите на Закона за електронно управление и актовете по 

прилагането му, както и на Наредбата за административно обслужване, и през 2014 г. в 

Областна администрация Враца се прилага внедрената деловодна система АКСТЪР. 

Регистрираните през 2014 г. документи с пълно сканиране на оригиналните преписки и 

приложения са 7 273 бр., от които 831 бр. са постъпили от граждани, 438 бр. от 

Министерски съвет, 564 бр. от министерства, 262 бр. от общински съвети, 683 бр. от 

общински администрации и кметства, 344 бр. от териториални дирекции, 916 бр. от 

фирми и други учреждения.     
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Административно обслужване 

Административното обслужване на гражданите се осъществява в Центъра за 

информация и административни услуги. През 2014 г. са извършени следните дейности: 

 Прием на физически и юридически лица - Предоставяне на ясна, точна и 

достоверна информация на заинтересованите граждани за извършваните 

административни услуги от Областна администрация – Враца или по зададените 

въпроси от общ характер и насочване към съответните компетентни органи. 

 Прием на заявления за предоставяне на административни услуги и/или други 

документи. Оказване на съдействие при попълването на формуляри и 

комплектуването с приложения. Дадени насоки и разяснения във връзка с 

обслужването на потребителите. 

 Регистрирани и сканирани в автоматизирана деловодна система АКСТЪР през 2014 

г. са всички документи, подадени в Центъра за информация и административни 

услуги.   

 Областна администрация – Враца дава възможност на потребителите на 

административни услуги, за част от тях да направят избор за начина на получаване 

на издадените удостоверения – на място или с куриер, за сметка на лицето, ако е 

посочило това свое желание в Заявлението. 

 Контрол и стриктно спазване на сроковете за извършването на административните 

услуги.  

 Всекидневно са изготвяни отчети за събраните такси и отчетени приходите в 

счетоводството. 

 Предоставена е информация за движението по преписките на гражданите, както на 

място, така и по телефона. 

 Изготвени са графиците за прием на Областния управител и на Зам. областните 

управители и оказано съдействие при организирането и провеждането на приемите. 

 Изготвен и предоставен в Министерски съвет отчет за 2013 г., чрез Системата за 

самооценка на административното обслужване /ССАО/. 

 

Цел 15. Повишаване на компетентността, кариерното развитие и мотивацията на 

служителите в Областна администрация Враца  

С оглед изграждане на модерна и ефективна администрация и повишаване 

компетенциите и уменията на служителите, Областна администрация – Враца успешно 

приключи изпълнението на 2 проекта, осъществявани с финасовата подкрепа на ОПАК: 

 Проект "Повишаване нивото на компетентност и ефективност на служителите от 

администрацията чрез обучения"  

 Проект "Специализирани обучения за по-добра организация на работата в 

Областна администрация – Враца".  

През 2014 г., спазвайки условията на Програмата, Областна администрация – Враца 

продължи да е работодател на 4-ма младежи, с които беше сключила трудови договори 

през 2013 г. Младите хора имаха възможност да получат знания и опит за работа в 

държавната администрация. 

 

Цел 16. Подобряване на взаимодействието с териториалните звена на централната 

изпълнителна власт и общините в подкрепа на националната политика за 

национална сигурност 

Отбранително-мобилизационна подготовка 

Дейността на Областна администрация по ОМП през 2014 г. се определяше от 

следните основни задачи: 
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 Разработване и поддържане в готовност за изпълнение на Плана за привеждане в 

готовност за работа във военно време, Военновременния план и други панове и 

документи, свързани с отбраната на страната.  

 Организиране работата на Съвета по сигурност и управление при кризи. 

 Планиране и координиране на дейностите по изграждането и поддържането на 

комуникационно-информационните системи за управление във военно време в 

съответствие с ЗОВСРБ и Наредбата за организация и поддържане на системата за 

военновременно управление на държавната и местната администрация, 

дружествата и организациите в мирно и военно време, утвърдена с ПМС № 

351/1997 г./секретно/. 

 Организиране на денонощно оперативно дежурство за поддържане на готовност за 

оповестяване при привеждане от мирно на военно положение и при стихийни 

бедствия и крупни производствени аварии по реда на ПМС № 212/93 г. и 258/2005 

г. 

 Осигуряване на граждански ресурси в област Враца, в интерес на отбраната на 

страната, чрез заявените мобилизациоони ресурси за Въоръжените сили и 

структурите, ангажирани с отбраната на страната.  

 Планиране и разпределяне на финансовите средства за осигуряване на дейностите, 

свързани с отбраната на страната – за област Враца. 

 Координиране на дейностите по проучване и поддържане на военните паметници и 

актуализацията на Областния регистър на Военните паметници на територията на 

област Враца; 

 Изпълнение на законовите изисквания по защита на класифицираната информация 

и др. 

Военновременният план в Областна администрация – Враца е разработен и е 

актуализиран в съответствие с изискванията на Наредбата за планиране на граждански 

ресурси за отбраната, приета с ПМС № 267/2010 г. и ПМС № 89/2012 г./секретно/ за 

приемане на Държавния военновременен план. 

За подготовка на областта за работа в мирно и военно време и при упражняване на 

правомощията си по чл. 43, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, Областният управител се подпомага от Съвет по сигурност, като съвещателен 

орган (чл. 44, ал. 1 от ЗОВСРБ). 

Поименният състав на Областния съвет по сигурност е актуализиран със Заповед № 

РД-31/24.03.2014 г.  

Редът за работата на ОСС е определен в: "План за работа на ОСС" през 2014 г. и 

"Правилник за състава и функциите на ОСС в Област Враца за 2014 г.", които също са 

утвърдени от Областния управител. През 2014 г. Областният съвет по сигурност е провел 

две заседания.  

Оперативното дежурството е организирано в съответствие с ПМС № 212/1993 г. и 

258/2005 г. и се осъществява от пет броя дежурни – денонощно. С дежурните по ОСС 

ежемесечно са провеждани занятия по познаване и изпълнние на функционалните им 

задължения. Ежемесечно са провеждани тренировки: по сигналите "Роза" и "Кокиче"; по 

оповестяването и привеждане за работа във военно време; свързочни тренировки по 

оповестяване на страната за "Въздушна опастност" и комплексни тренировки.  

Планирането и разпределението на финансовите средства за осигуряване на 

дейностите, свързани с отбраната са изготвени и изпратени в Министерството на 

отбраната през м. март 2014 г. Средствата за дейностите по ОМП се изразходват основно 

за изпълнение на денонощно дежурство, за работно облекло и тонизиращи напитки. 

Организацията по отсрочването от повикване във въоръжените сили на резервисти 

и техника от Националното стопанство по осигуряването на трудови ресурси за 
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военновременна дейност се извърши в съответствие с Наредбата за отсрочване на запасни 

и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилицация. На основание чл. 

15, ал. 1, т.2 и т.4, чл. 15, ал. 2в от Наредбата са изготвени и изпратени през м. ноември 

2014 г. в Министерството на отбраната следните документи: Обобщена заявка за 

безусловно и условно отсрочване на запасни, съгласно Приложение № 4  и Обобщена 

заявка за безусловно и условно отсрочване на техника-запас, съгласно Приложение № 6. 

За подобряване работата по отбранително-мобилизационна подготвка и 

изпълнението на поставените задачи се указваше постоянна помощ на подчинените 

структури и основните дружества и орагнизации със стопанска и нестопанска дейност по 

разработването и поддържането на плановете за работа във военно време и 

военновременния план.  

Изпълнявайки задачите по отбранително-мобилизационна подготовка се 

поддържаше тясно взаимодействие със специалистите  по отбранително-мобилизационна 

подготовка на общините от област Враца, Областна дирекция на МВР - Враца, Военно 

окръжие – Враца, РЗИ, РИОСВ, ОПУ, ръководителите на дружества и организации,  

изпъняващи военновременни задачи и др. 

На 25 и 26 декември 2014 г. се проведе Общонационално учение "Защита 2014". 

През месец ноември 2014 г. е изготвен и изпратен доклад до Министъра на 

Вътрешните работи, относно техническото и експлоатационно състояние на потенциално 

опасни язовири на територията на Област Враца. 

По изпълнение на ЗЗКИ 

От 1 до 4 декември 2014 г. служителят по ОМП премина успешно курс за начално 

обучение на завеждащите регистратури в Учебен център на ДКСИ – гр. Банкя. 

В регистратурата на Областна администрация – Враца се водят всички видове 

регистри, изготвят се и се получават документи с класифицирана информация и е 

създаден необходимият ред за тяхното съхраняване, съгласно изискванията на ЗЗКИ и 

ППЗЗКИ. 

Ежемесечно се извършва вътрешна проверка на регистратурата и се изготвя 

протокол. Ключовете за касите и помещенията на регистратурата се запечатват в 

индивидуални кутии с личен печат на съответния служител. В извънработно време 

ключовете се предават на съхранение в касата при дежурния по ОСС.  

 

Цел 17. Разширяване на териториалния обхват на мероприятията в памет на 

загиналите във войните 

Координиране на дейностите по проучване и поддържане на военните паметници и 

гробове през 2014 г. се извършваше съгласно чл. 2, ал 3, т. 11 от ПМС № 258/02.12.2005 г. 

Областна комисия "Военни паметници" е актуализирана със Заповед №РД-105/29.11.2013 

г. на Областния управител. 

В Областна администрация – Враца се води Областен регистър на Военните 

паметници. Същият е актуализиран и изпратен в Министерството на отбраната през м. 

ноември 2014 г. 

Изпратено е предложение до МО за осигуряване на финансови средства за ремонт 

на ВП. 

 

ДЕЙНОСТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ 

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА: 

 
Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на 

регионите" 
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В Областна администрация – Враца са постъпили общо 52 проектни предложения 

от десетте общини, както следва: 

 Борован – 5 бр. 

 Бяла Слатина – 21 бр. 

 Враца – 3 бр. 

 Козлодуй – 2 бр. 

 Криводол – 4 бр. 

 Мездра – 4 бр. 

 Мизия – 2 предложения в 1 апликац. форма. 

 Оряхово – 3 бр. 

 Роман – 8 бр. 

 Хайредин – 1 бр. 

С писмо, наш изх. №1000-11-(14)/23.01.2014 г., са изпратени до 

Междуведомствения съвет всички предложения на общините, общо 52 броя – на хартиен 

носител и на DVD.  

Допълнително, в Областна администрация – Враца е постъпило за сведение още 

едно предложение от община Мизия за добавяне на допълнителен обект към 

апликационната форма, изпратено до Министъра на финансите. 

Одобрени и финансирани са 14 проекта на стойност 17 033 412 лева за Област 

Враца, които се изпълняват на територията на общините: 

 Враца  2 проекта на стойност 7 280 000лв. 

 Борован 3 проекта на стойност 1 503 000лв.  

 Мездра 3 проекта на стойност 4 940 000лв. 

 Роман  3 проекта на стойност 570 962лв.  

 Хайредин 1 проект на стойност 1 400 000лв.  

 Мизия  1 проект на стойност 499 998 лв. 

 Криводол 1 проект на стойност 839 452лв. 

Във връзка със задълженията на областните управители текущо да наблюдават и 

анализират изпълнението на одобрените инвестиционни проекти, периодично е изисквана 

информация от общините за хода на изпълнението на проектите. Изготвяни са доклади до 

Междуведомствения съвет (чрез министъра на финансите) – 4 бр., както следва: 

 до 7 май 2014 – доклад за напредъка по процедурите; 

 до 10 юни – доклад за проведените и приключили обществени поръчки и 

сключените договори; 

 до 8 август – доклад за изпълнението на проектите; 

 до 3 ноември – доклад за изпълнението на проектите; 

 до 2 юни – справка за проведените и приключили обществени поръчки и 

сключените договори; 

Водена е кореспонденция с кметовете относно необходима информация за хода на 

проектите. Изготвяни са периодични справки за проведените и приключили обществени 

поръчки и сключените договори и хода на изпълнението на проектите и са предоставяни 

на вниманието на Регионалния съвет за развитие на СЗР, както и са изпращани в 

Министерството на финансите. 

До МФ е изпратено предложение за финансиране на проект на община Бяла 

Слатина по ПИП. 

 

Управление, опазване и защита на държавната собственост 

Издадени 45 броя Актове за държавна собственост; 
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Актовете за държавна собственост са набрани и утвърдени в Електронната 

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

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

копия на заинтересованите ведомства и Окръжна прокуратура – Враца. 

 

Издадени 16 броя Заповеди за отписване от Актовите книги за държавна собственост 

на недвижими имоти; 

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

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

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

 

Разпоредителни сделки по Закона за държавната собственост на недвижими имоти с 

данъчна оценка до 10 000 лева, управлявани от Областния управител на Област 

Враца. 

 Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна собственост 

след проведен търг и Решение № 52/21.02.2014г. на Административен съд – Враца 

на поземлен имот № 001047 в землището на с. Хърлец на основание чл.44, ал.2 от 

ЗДС, за което е изготвен Договор от 28.04.2014г. между Областния управител на 

Област Враца и  Борислав Борисов, издадена е Заповед № РД-18-ДС 44/30.05.2014г. 

за въвод във владение, имотът е предаден на 06.06.2014г. и съставен Приемно-

предавателен протокол. Имотът е отписан от актовите книги за държавна 

собственост на основание чл. 77, ал. 4 от ППЗДС. 

 Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна собственост 

след проведен търг на УПИ № ІV в кв. 175 по плана на гр. Бяла Слатина на 1 320 

кв.м на основание чл.44, ал.2 от ЗДС, за което е изготвен Договор от 14.02.2014г. 

между Областния управител на Област Враца и  "Мадара" АД, гр. Шумен, издадена 

е Заповед № РД-18-ДС 13/20.02.2014г. за въвод във владение, имотът е предаден на 

24.02.2014г. и съставен Приемно-предавателен протокол. Имотът е отписан от 

актовите книги за държавна собственост на основание чл. 77, ал. 4 от ППЗДС. 

 Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна собственост 

без търг  на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на основание § 4 от ПЗР на Закона 

за енергетиката на сграда – трафопост в гр. Враца, местност "Турканица", за което е 

изготвен Договор от 20.01.2014г. между Областния управител на Област Враца и 

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, издадена е Заповед № РД-18-ДС 14/20.02.2014г. 

за въвод във владение, имотът е предаден на 25.02.2014г. и е съставен Приемно-

предавателен протокол. Имотът е отписан от актовите книги за държавна 

собственост на основание чл. 77, ал. 4 от ППЗДС. 

 Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна собственост 

без търг  на основание чл. 44, ал. 3 от ЗДС на  застроен УПИ № ІІ в кв. 42 по плана 

на с. Алтимир, община Бяла Слатина с площ 3 700 кв.м, за което е изготвена 

Заповед № РД-18-ДС 23/27.03.2014г. за продажба, Договор от 24.04.2014г. между 

Областния управител на Област Враца и Веселин Тонев Милев, издадена е Заповед 

№ РД-18-ДС 42/30.05.2014г. за въвод във владение, имотът е предаден на 

04.06.2014г. и е съставен Приемно-предавателен протокол. Имотът е отписан от 

актовите книги за държавна собственост на основание чл. 77, ал. 4 от ППЗДС. 

 Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна собственост 

с търг  на основание чл. 44, ал. 2 от ЗДС на УПИ № ІІІ в кв. 42 по плана на с. 

Алтимир, община Бяла Слатина с площ 2525 кв.м, за което е изготвена Заповед № 

РД-18-ДС 20/24.03.2014г. за продажба, Договор от 24.04.2014г. между Областния 

управител на Област Враца и Веселин Тонев Милев, издадена е Заповед № РД-18-

ДС 43/30.05.2014г. за въвод във владение, имотът е предаден на 04.06.2014г. и е 
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съставен Приемно-предавателен протокол. Имотът е отписан от актовите книги за 

държавна собственост на основание чл. 77, ал. 4 от ППЗДС. 

 Издадена е Заповед № РД-18-ДС 72/03.09.2014г. за продажба на поземлен имот № 

12259.1017.134 по КККР на гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" № 2 в полза на 

"ВиК" ООД, гр. Враца на основание чл. 44, ал. 3 от ЗДС. В едномесечния срок от 

връчване на заповедта не е направено плащане от дружеството, поради което 

продажбата не е осъществена и договор не е сключен. 

 

Разпоредителни сделки с недвижими имоти на други ведомства и държавни 

предприятия: 

 Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна собственост 

с търг, проведен от ДП "НКЖИ" - гр. София на УПИ № V в кв. 1 по плана на гр. 

Оряхово с площ 1190 кв.м, ведно с находящата се в него сграда, за което в 

изпълнение на Решение № 45/20.02.2014г. на ВОС е изготвена Заповед за 

изменение на заповед № РД-18-ДС 17/12.03.2014г., Договор от 03.04.2014г. между 

Областния управител на Област Враца и "ВЕДДА-89" ЕООД, гр. Оряхово, издадена 

е Заповед № РД-18-ДС 32/23.04.2014г. за въвод във владение, имотът е предаден на 

29.04.2014г. и е съставен Приемно-предавателен протокол. Имотът е отписан от 

актовите книги за държавна собственост на основание чл. 77, ал. 4 от ППЗДС. 

 

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: 

 Във връзка с подадено Заявление Изх.№ 70 00-82-(57)/31.05.2013г. до АПСК – 

София за приватизация на поземлен имот № 37798.502.563 по КККР на гр. 

Козлодуй с площ 13 536 кв.м изискани и събрани нов набор от документи през 

2014г. за изготвяне на анализ на правното състояние, на приватизационна оценка и 

информационен мемурандум. Обявеният с Решение № 3352-П/11.11.2014г. на 

АПСК публичен търг не е проведен, поради неподадени предложения за участие в 

търга. 

 Във връзка с подадено Заявление Изх.№ 04 04-7-(26)/26.03.2012г. до АПСК – 

София за приватизация на поземлен имот № 12259.699.7 по КККР на гр. Враца, 

местност "Турканица" с площ 6 091 кв.м изискани и събрани нов набор от 

документи през 2014г. за изготвяне на анализ на правното състояние, 

приватизационна оценка и информационен мемурандум. Обявеният с Решение № 

3334-П/25.06.2014г. на АПСК публичен търг не е проведен, поради неподадени 

предложения за участие в търга. 

 Във връзка с подадено Заявление Изх.№ 10 00-25-(34)/23.05.2013г. до АПСК – 

София за приватизация на поземлен имот № 001048 в землището на с. Хърлец с 

площ 5062 кв.м, ведно с находящата се в имота сграда – краварник са изискани и 

събрани нов набор от документи през 2014г. за изготвяне на анализ на правното 

състояние, приватизационна оценка и информационен мемурандум.  

 Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна собственост 

без търг  на основание чл. 44, ал. 3 от ЗДС на  застроен УПИ № ІІ в кв. 42 по плана 

на с. Алтимир, община Бяла Слатина с площ 3 700 кв.м, за което е изготвена 

Заповед № РД-18-ДС 23/27.03.2014г. за продажба, Договор от 24.04.2014г. между 

Областния управител на Област Враца и Веселин Тонев Милев, издадена е Заповед 

№ РД-18-ДС 42/30.05.2014г. за въвод във владение, имотът е предаден на 

04.06.2014г. и е съставен Приемно-предавателен протокол. Имотът е отписан от 

актовите книги за държавна собственост на основание чл. 77, ал. 4 от ППЗДС. 
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 Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна собственост 

с търг  на основание чл. 44, ал. 2 от ЗДС на УПИ № ІІІ в кв. 42 по плана на с. 

Алтимир, община Бяла Слатина с площ 2525 кв.м, за което е изготвена Заповед № 

РД-18-ДС 20/24.03.2014г. за продажба, Договор от 24.04.2014г. между Областния 

управител на Област Враца и Веселин Тонев Милев, издадена е Заповед № РД-18-

ДС 43/30.05.2014г. за въвод във владение, имотът е предаден на 04.06.2014г. и е 

съставен Приемно-предавателен протокол. Имотът е отписан от актовите книги за 

държавна собственост на основание чл. 77, ал. 4 от ППЗДС. 

 Издадена е Заповед № РД-18-ДС 72/03.09.2014г. за продажба на поземлен имот № 

12259.1017.134 по КККР на гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" № 2 в полза на 

"ВиК" ООД, гр. Враца на основание чл. 44, ал. 3 от ЗДС. В едномесечния срок от 

връчване на заповедта не е направено плащане от дружеството, поради което 

продажбата не е осъществена и договор не е сключен. 

 

Разпоредителни сделки с недвижими имоти на други ведомства и държавни 

предприятия: 

 Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна собственост 

с търг, проведен от ДП "НКЖИ" - гр. София на УПИ № V в кв. 1 по плана на гр. 

Оряхово с площ 1190 кв.м, ведно с находящата се в него сграда, за което в 

изпълнение на Решение № 45/20.02.2014г. на ВОС е изготвена Заповед за 

изменение на заповед № РД-18-ДС 17/12.03.2014г., Договор от 03.04.2014г. между 

Областния управител на Област Враца и "ВЕДДА-89" ЕООД, гр. Оряхово, издадена 

е Заповед № РД-18-ДС 32/23.04.2014г. за въвод във владение, имотът е предаден на 

29.04.2014г. и е съставен Приемно-предавателен протокол. Имотът е отписан от 

актовите книги за държавна собственост на основание чл. 77, ал. 4 от ППЗДС. 

 

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: 

 Във връзка с подадено Заявление Изх.№ 70 00-82-(57)/31.05.2013г. до АПСК – 

София за приватизация на поземлен имот № 37798.502.563 по КККР на гр. 

Козлодуй с площ 13 536 кв.м изискани и събрани нов набор от документи през 

2014г. за изготвяне на анализ на правното състояние, на приватизационна оценка и 

информационен мемурандум. Обявеният с Решение № 3352-П/11.11.2014г. на 

АПСК публичен търг не е проведен, поради неподадени предложения за участие в 

търга. 

 Във връзка с подадено Заявление Изх.№ 04 04-7-(26)/26.03.2012г. до АПСК – 

София за приватизация на поземлен имот № 12259.699.7 по КККР на гр. Враца, 

местност "Турканица" с площ 6 091 кв.м изискани и събрани нов набор от 

документи през 2014г. за изготвяне на анализ на правното състояние, 

приватизационна оценка и информационен мемурандум. Обявеният с Решение № 

3334-П/25.06.2014г. на АПСК публичен търг не е проведен, поради неподадени 

предложения за участие в търга. 

 Във връзка с подадено Заявление Изх.№ 10 00-25-(34)/23.05.2013г. до АПСК – 

София за приватизация на поземлен имот № 001048 в землището на с. Хърлец с 

площ 5062 кв.м, ведно с находящата се в имота сграда – краварник са изискани и 

събрани нов набор от документи през 2014г. за изготвяне на анализ на правното 

състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум.  

 Във връзка с подадено Заявление Изх.№ 70 00-64-(36)/21.08.2013г. до АПСК – 

София за приватизация на поземлен имот № 122559.1021.327  по КККР на гр. 
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Враца, ул. "В. Кънчов" са изискани и събрани нов набор от документи през 2014г. 

във връзка с продажбата на имота от АПСК. 

 

Управление на недвижими имоти –  държавна собственост 

За имотите - държавна собственост през изтеклата година са направени 3 проверки 

на място по Заповед № РД-18-ДС 34/07.05.2014г., Заповед № РД-18-ДС 55/30.07.2014г. и 

Заповед № РД-18-ДС 70/01.09.2014г. на Областния управител на Област Враца, като е 

уточнено състоянието им в момента, ползват ли се по предназначение, отдадени ли са под 

наем, кога е извършван ремонт, за което са съставени Констативни протоколи. 

През 2014г. по подадени заявления от общини и ведомства са предоставени 

безвъзмездно за управление следните недвижими имоти – частна държавна собственост: 

 По Заявление Вх. № 10 00-46-(14)/27.12.2014г. на Кмета на Община Борован са 

предоставени три стаи в административна сграда в с. Борован, ул. "Иван Вазов" № 

33, за което е издадена Заповед № РД-18-ДС 5/21.01.2014г. на Областния управител 

на Област Враца, сключен е Договор от 25.02.2014г., последван от Заповед № РД-

18-ДС 29/10.04.2014г. за въвод във владение и Приемно-предавателен протокол от 

16.04.2014г. 

 По Заявление Вх. № 24 00-60-(27)/13.11.2013г. от МРР и АПИ  е предоставен 

поземлен имот № 12259.395.57 по КККР на гр. Враца на АПИ за обходния път на 

гр. Враца, за което е сключен е Договор от 19.03.2014г.  

 По Заявление Вх. № 10 00-81-(4)/30.09.2014г. на Кмета на Община Мизия са 

предоставени два недвижими имоти – бивша жп гара – Мизия в гр. Мизия, за 

коетоза  издадени Заповед № РД-18-ДС 71/01.09.2014г. и Заповед № РД-18-ДС 

74/04.09.2014г. на Областния управител на Област Враца, сключен е Договор от 

30.09.2014г., последван от Заповед № РД-18-ДС 81/22.10.2014г. за въвод във 

владение и Приемно-предавателен протокол от 27.10.2014г.  

 На основание чл. 54 от ЗДС е окомплектована цялата преписка, изготвено е 

Становище Изх.№ 10 00-81-(16)/01.10.2014г. за безвъзмездно прехвърляне в 

собственост на недвижимите имоти на Община Мизия и съгласувателно писмо до 

МРР Изх.№ 10 00-81-(22)/15.12.2014г. на проекта на РМС. 

 По Заявление Вх. № 66 00-26-(18)/18.02.2014г. на Министъра на вътрешните работи 

е изготвено Становище Изх. № 66 00-26-(20)/28.02.2014г. за безвъзмездно 

предоставяне за управление на пети етаж в административна сграда в гр. Враца, ул. 

"П. Кетхудов" № 2 на МВР, за което е прието РМС № 371/05.06.2014г., последвано 

от Заповед № РД-86/30.07.2014г. за въвод във владение и Приемно-предавателен 

протокол от 01.08.2014г. 

 По Заявление Вх. № 10 00-104/31.10.2014г. на Кмета на Община Враца е издадена 

Заповед № РД-18-ДС 83/03.11.2014г. на Областния управител на Област Враца и е 

изготвен проект на Договор за безвъзмездно предоставяне за управление на 

недвижим имот в гр. Враца, ул. "Остри връх" № 2, който не е подписан до момента. 

 

Прехвърляне в собственост на Общини на недвижими имоти – държавна собственост 

 По Заявление Вх. № 10 00-118-(4)/29.11.2013г. на Кмета на Община Враца, РОбС и 

Становище Вх.№ 10 00-118-(6)/24.01.2014г. на Министъра на вътрешните работи е 

изготвено Становище Изх. № 10 00-118-(11)/28.05.2014г. за безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на недвижим имот в землището на с. Баница на Община 

Враца. 

 По Заявление Вх. № 08 00-9-(9)/14.08.2014г. на Кмета на Община Мездра, РОбС с 

писмо Изх.№ 08 00-9-(21)/19.12.2014г. е изискано Становище от министъра на 
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земеделието и храните за безвъзмездно прехвърляне в собственост на недвижим 

имот – Парова централа в гр. Мездра на Община Мездра. 

 По Заявление Вх. № 66 00-26-(12)/28.10.2013г. на Кмета на Община Враца, РОбС е 

изготвено Становище Изх.№ 66 00-26-(15)/15.01.2014г. на Областния управител на 

Област Враца и съгласувателно писмо Изх.№ 66 00-26-(38)/30.12.2014г. на проект 

на РМС за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Враца на недвижим 

имот в гр. Враца, ул. "Полк. Кетхудов" № 21. 

 По Заявление Вх. № 10 00-19-(17)/24.11.2014г. на Кмета на Община Мизия, РОбС е 

изготвено Становище Изх.№ 10 00-19-(18)/04.12.2014г. на Областния управител на 

Област Враца до МРР за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община 

Мизия на два апартамента и павилион в гр. Мизия в полза на Община Мизия. 

 По Заявление Вх. № 08 00-38-(9)/18.12.2013г. на Кмета на Община Враца, РОбС е 

изготвено Становище Изх.№ 08 00-38-(10)/03.01.2014г. на Областния управител на 

Област Враца до МРР за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община 

Враца на три сграда в гр. Враца, ул. "Г. Апостолов" № 2 в полза на Община Враца. 

На основание РМС № 109/27.02.2014г. е изготвен Договор от 05.03.2014г., 

последван от Заповед № РД-18-ДС 27/04.04.2014г. за въвод във владение и 

Приемно-предавателен протокол от 11.04.2014г.  

 По Заявление Вх. № 10 00-81/14.08.2014г. на Кмета на Община Мизия, РОбС е 

изготвено Становище Изх.№ 10 00-81-(16)/01.10.2014г. на Областния управител на 

Област Враца до МРР за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община 

Мизия на два имота – бивша жп гара – Мизия. Изготвено е съгласувателно писмо 

изх.№ 10 00-81-(22)/15.12.2014г. на проект на РМС. 

 По Заявление Вх. № 10 00-19-(4)/17.03.2014г. на Кмета на Община Мизия, РОбС е 

изготвено Становище Изх.№ 10 00-19-(9)/28.04.2014г. на Областния управител на 

Област Враца до МРР за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община 

Мизия на недвижим имот на ПГХТ "Васил Левски" – гр. Мизия. На основание РМС 

№ 452/03.07.2014г. е изготвен Договор от 16.07.2014г., последван от Заповед № РД-

18-ДС 61/18.08.2014г. за въвод във владение и Приемно-предавателен протокол от 

20.08.2014г.  

 По Заявление Вх. № 10 00-19/04.02.2013г. на Кмета на Община Оряхово, РОбС е 

изготвено Становище Изх.№ 10 00-122-(5)/12.06.2014г. на Областния управител на 

Област Враца до МРР за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община 

Оряхово на два поземлени имоти от бившата жп теснолинейка Червен бряг - 

Оряхово. Изготвени са две съгласувателни писма Изх.№ 10 00-122-(7)/11.08.2014г. 

и Изх.№ 10 00-122-(9)/08.09.2014г. по проект на РМС. На основание РМС № 

725/24.10.2014г. е изготвен Договор от 06.11.2014г., последван от Заповед № РД-

18-ДС 92/02.12.2014г. за въвод във владение и Приемно-предавателен протокол от 

13.12.2014г.  

 

Отнемане правото на управление на недвижими имоти – частна държавна 

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

 След положително Становище Вх. № 10 00-19-(15)/20.03.2014г. на МТИТС е 

издадена Заповед № РД-18-ДС 24/27.03.2014г. на Областния управител на Област 

Враца за отнемане правото на управление от Държавно предприятие "НКЖИ" на 

два поземлени имоти от бившата жп теснолинейка Червен бряг – Оряхово в гр. 

Оряхово, последвана от Заповед № РД-18-ДС 31/23.04.2014г. за въвод във владение 

и Приемно-предавателен протокол от 29.04.2014г.  

 След положително Становище Вх. № 10 00-81-(9)/01.09.2014г. на МТИТС е 

издадена Заповед № РД-18-ДС 71/01.09.2014г. и Заповед № РД-18-ДС 

74/04.09.2014г. на Областния управител на Област Враца за отнемане правото на 

управление от Държавно предприятие "НКЖИ" на два поземлени имоти и сгради 
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от бившата жп гара – гр. Мизия, последвана от Заповед № РД-18-ДС 

75/17.09.2014г. и Заповед № РД-18-ДС 77/24.09.2014г. на Областния управител на 

Област Враца за въвод във владение и Приемно-предавателни протоколи от 

19.09.2014г. и 30.09.2014г.  

 

Издирване и придобиване на недвижими имоти – частна държавна собственост на 

основание чл. 18, ал. 1 от ЗДС 

 3,13 % от административна сграда в гр. Враца, ул. "Лукашов" № 15, актувани с 

АДС № 3250, 3251 и 3252/10.01.2014г. 

 Част от триетажна масивна сграда в УПИ № ІІ в кв.39 по плана на с. Попица, 

община Бяла Слатина, актувана с АДС №  3272/15.05.2014г. 

 

Възлагане и утвърждаване на експертни оценки за пазарната цена на недвижими 

имоти във връзка с продажбата им 

 

 През 2014г. са изготвени Заповед № РД-18-ДС 10/10.02.2014г., Заповед № РД-18-

ДС 59/11.08.2014г. и Заповед № РД-18-ДС 68/27.08.2014г. на Областния управител на 

Област Враца. 

 

Актуализиране на вътрешните правила по ЗДС и ППЗДС 

 Актуализирани са Вътрешните правила при управлението на имоти – държавна 

собственост, същите са утвърдени със Заповед № РД-18-ДС 52/14.07.2014г. на 

Областния управител на Област Враца. 

 Актуализирани са Вътрешните правила за издаване на АДС, същите са утвърдени 

със Заповед № РД-18-ДС 53/14.07.2014г. на Областния управител на Област Враца. 

 Актуализирана е Стратегия при управлението и разпореждането с имоти – 

държавна собственост, същите са утвърдени със Заповед № РД-18-ДС 

54/14.07.2014г. на Областния управител на Област Враца. 

 Изготвена Програма за 2014г. за продажба на недвижими имоти – държавна 

собственост. 

 

Деклариране на имоти – държавна собственост по ЗМДТ 

Подадени са Декларации – 36 броя в съответните Общини в края на 2014г. за 

намаляване на такса битови отпадъци, за имоти, които няма да се ползват през 2015г. 

Декларирани са новопридобитите имоти и са отписани продадените имоти от 

съответната Община. 

 

Издадени Удостоверения за наличието на АДС, реституционни претенции и 

отписване от актовите книги за държавна собственост: 68 броя. 

Наеми 

 Със Заповед № РД-18-ДС 120/21.10.2013 г. на Областен управител на Област Враца 

е открита процедура по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ обект с 

полезна площ 1 /един/ кв. м, с предназначение: поставяне на самопродаващ апарат 

за топли напитки. Със Заповед № РД-18-ДС 154/06.12.2013 г. на Областен 

управител на Област Враца е определен за наемател "Кофитайм-2013" ЕООД и е 

сключен е договор за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна 

собственост от 02.01.2014 г. за срок от 3 години.  
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 Със Заявление с вх. № 9100-11/22.11.2013 г. от ПП „ДПС“ е поискано да се 

предостави под наем имот – частна държавна собственост, за нуждите на 

областната и общинската структура на ПП ДПС – гр. Враца, адрес:  ул. "Искър” № 

2, гр. Враца. Със Заповед № № РД-18- ДС 161/19.12.2013 г. на Областен управител 

на Област Враца, имотът е предоставен под наем. Сключен е Договор за отдаване 

под наем на държавен недвижим имот – частна държавна собственост от 20.01.2014 

г. с ПП ДПС, за срок от 5 години. Имотът е актуван с АДС № 3224/11.11.2013 г. 

 Със заявление Заявление с вх. № 9100-1/10.01.2014 г. от  ПП „АТАКА“ е поискано 

да се предостави имот  – частна държавна собственост за нуждите на областната и 

общинската структура на ПП „АТАКА“ – гр. Враца. Със Заповед № РД-18- ДС 

26/02.04.2014 г. на Областен управител на Област Враца, имотът е предоставен под 

наем. Сключен е Договор за отдаване под наем на държавен недвижим имот – 

частна държавна собственост от 23.04.2014 г. с ПП „АТАКА“, за срок от срок от 4 

години, за имот – частна държавна собственост, представляващ: самостоятелно 

обособено помещение № 1 с площ 39.20 кв.м, находящо се на първия етаж в сграда 

с идентификатор 12259.1020.185.1 с адрес: гр. Враца, ул. "Лукашов" № 1, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, одобрени със Заповед 

№ РД-18-43/16.09.2005 г. на ИД на Агенцията по кадастъра.  Имотът е актуван с 

АДС № 2501/14.04.2008 г. 

 

Със Заповед № РД-18-ДС 12/18.02.2014 г. на Областния управител на област Враца 

е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

следните имоти: 

Обект № 1 с полезна площ 30,00 кв.м, включващ: сграда с идентификатор № 

12259.200.1.2 с площ 14,00 кв.м, на един етаж, полумасивна конструкция  и сграда с 

идентификатор № 12259.200.1.3 с площ 16,00 кв.м, на един етаж, полумасивна 

конструкция по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-

43/16.09.2005г. на Агенция по кадастъра, находящ се в местността "Балкана" с 

предназначение: сгради за търговия; 

Обект № 2 представляващ сграда с идентификатор № 12259.200.1.4 с площ 42,00 

кв.м по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. 

на Агенция по кадастъра, находящ се в местността "Балкана", на един етаж, масивна 

конструкция с предназначение: курортна, туристичеста сграда; 

Обект № 3 представялващ сграда с идентификатор № 12259.200.1.5 с площ 45,00 

кв.м по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. 

на Агенция по кадастъра, находящ се в местността "Балкана", на един етаж, масивна 

конструкция с предназначение: курортна, туристическа сграда. 

Със заповед № РД-18-ДС 28/04.04.2014 г. на Областния управител на област Враца 

е отменена Заповед № РД-18-ДС 12/18.02.2014 г. на Областния управител на област Враца 

и е прекратена тръжната процедура. 

 

Със Заповед № РД-18-ДС 51/07.07.2014 г. на Областния управител на област Враца 

е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

следните имоти: 

Обект № 1 с полезна площ 30,00 кв.м, включващ: сграда с идентификатор № 

12259.200.1.2 с площ 14,00 кв.м, на един етаж, полумасивна конструкция  и сграда с 

идентификатор № 12259.200.1.3 с площ 16,00 кв.м, на един етаж, полумасивна 

конструкция по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-

43/16.09.2005г. на Агенция по кадастъра, находящ се в местността "Балкана" с 

предназначение: сгради за търговия; 

Обект № 2 представляващ сграда с идентификатор № 12259.200.1.4 с площ 42,00 

кв.м по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. 
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на Агенция по кадастъра, находящ се в местността "Балкана", на един етаж, масивна 

конструкция с предназначение: курортна, туристичеста сграда; 

Обект № 3 представялващ сграда с идентификатор № 12259.200.1.5 с площ 45,00 

кв.м по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. 

на Агенция по кадастъра, находящ се в местността "Балкана", на един етаж, масивна 

конструкция с предназначение: курортна, туристическа сграда. 

Със Заповед № РД-18-ДС 60/15.08.2014 г. на Областен управител на Област Враца, 

е определен за наемател "БОВОТРАНС" ЕООД на Обект № 1 с полезна площ 30,00 кв.м, 

включващ: сграда с идентификатор № 12259.200.1.2 с площ 14,00 кв.м, на един етаж, 

полумасивна конструкция  и сграда с идентификатор № 12259.200.1.3 с площ 16,00 кв.м, 

на един етаж, полумасивна конструкция по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със 

Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Агенция по кадастъра, находящ се в местността 

"Балкана" с предназначение: сгради за търговия. 

Сключен е Договор за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна 

собственост от 01.09.2014 г. за срок от 5 /пет/ години.  

 

Обстоятелствени проверки 

Извършени проверки по регистрите на държавните имоти /обстоятелствена 

проверка/ за  36 бр.  преписки, за които са издадени 46 бр. удостоверения  

Организационно техническа подготовка на избори 

Избори за членове на Европейския парламент от Република България 

произведени на 25.05.2014 г. 

В изпълнение на задълженията на областния управител за организационно-

техническото обезпечаване на изборите бяха изпълнени следните дейности: 

 Със Заповед на Областния управител е определен технически екип от служители на 

Областна администрация-Враца, който осъществи организационно-техническата 

подготовка и произвеждането на изборите. 

 Координация на дейностите по подготовката на изборите  с централна, местна 

власт, ЦИК, РИК – Шести избирателен район Врачански, " Информационно 

обслужване" Враца, ОД МВР, ГД ГРАО при МРРБ, Печатница на БНБ АД-София.  

 Логистична подкрепа на РИК. 

 Разпределение на изборни книжа, транспортиране на бюлетини до общините 

съвместно с РИК. 

 Организиране на временен пункт по приемане на СИК от общините в СОУ " Отец 

Паисий" Враца и предаване на секционни протоколи и избирателни списъци на 

РИК и "Информационно обслужване" Враца. 

 

Избори за народни представители произведени на 05 октомври 2014 г. 

 Създаден организационно технически екип за подготовка и произвеждане на 

изборите в Областна администрация-Враца. 

 Координация на дейностите по подготовката на изборите  с централна, местна 

власт, ЦИК, РИК – Шести избирателен район Врачански, ОД МВР, ГД ГРАО при 

МРРБ, "Информационно обслужване" Враца, Печатница на БНБ АД-София.  

 Логистична подкрепа на РИК.  

 Разпределение на изборни книжа, транспортиране на бюлетини до общините 

съвместно с РИК.  

 Организиране на временен пункт по приемане на СИК от общините в СОУ "Отец 

Паисий" Враца и предаване на секционни протоколи и избирателни списъци на 

РИК и "Информационно обслужване"- Враца. 
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 Дейности по защита при бедствия за 2014 г.: 

 На основание Заповед № РД-18-К7 от 21.02.2014 г. на Областния управител на 

област Враца е извършена проверка относно завиреността, техническото и 

експлоатационното състояние на язовирите в предаварийно състояние в област 

Враца. Съставени са констативни протоколи и е изготвен доклад до Областния 

управител. 

 На 26.02.2014 г. в 10:30 ч. проведено заседание на Областния щаб за изпълнение 

Плана за защита при бедствия, на което членовете на щаба са запознати с 

основните мероприятия и функционалните си задължения, свързани с 

изпълнението на Плана за защита при бедствия за 2014 г.  

 Със Заповед № РД-18-К9 от 21.03.2014 г. на Областния управител на област Враца 

е определен за пожароопасен сезон в горските територии на област Враца период 

от 01.04.2014 г. до 31.10.2014 г. 

 С писмо с наш Изх. № 0400-47-(14) от 24.03.2014 г. от кметовете на общини в 

област Враца е изискана информация, касаеща критичните инфраструктури и 

обектите им на територията на всяка община. 

 Въз основа на Заповед № РД-18-К11 от 17.04.2014 г. на Областния управител на 

област Враца е сформирана междуведомствена комисия за пролетна проверка на 

потенциално опасните язовири на територията на областта. Проверката включва и 

проверка на диги по река Скът, диги по река Огоста и Дунавски диги и е 

осъществена за периода 12 – 14 май 2014 г. Резултатите са отразени в констативни 

протоколи и е изготвен и изпратен доклад до МВР с наш Изх. № 0400-1-(30) на 

20.06.2014 г. 

 Във връзка с падналите проливни дъждове и предизвиканите наводнения в 

общините Мездра, Б. Слатина, Борован и Хайредин на 01.08.2014 г. е обявено 

бедствено положение със Заповед № 14-38 от 01.08.2014 г. на Областния управител 

на област Враца и е проведено извънредно заседание на Областния щаб за 

изпълнение Плана за ЗБ. Със Заповед № РД-14-38а / 02.08.2014 г. Община Мизия е 

включена към бедстващите общини. 

 Със Заповед № 14-39 от 03.08.2014 г. на Областния управител на област Враца във 

връзка с бедственото положение в Община Мизия, е разпоредено да се прореже 

стопанисваната от ,,Напоителни Системи” ЕАД – клон Мизия предпазна дига на 

корекция на р. Огоста, за отвеждане на водите на реката в р. Дунав  

 Със Заповед № 14-40 от 05.08.2014 г. на Областния управител на област Враца във 

връзка с прогнозите за предстоящи валежи, на кметовете на общини е разпоредено 

да се изготвят кратки съобщения /писмено, залепени на обществени места/ за 

своевременно предупреждение на населението за поведение и действие при 

наводнение и готовност за евакуация. 

 По тревожен сигнал на г-н П. Данчев – кмет на Община Криводол свързан с пробив 

и изтичане на вода от язовирна стена на язовир в  местността ,,Край село” в 

землището на с. Лесура, община Криводол е назначена междуведомствена комисия 

със Заповед № РД-18-К22 от 06.08.2014 г. за проверка на фактическото състояние 

на същия. Резултатите са отразени в констативен протокол. 

 На 08.08.2014 г. е изпратено писмо до кметовете на 8 общини от област Враца за 

създаване на ред и организация за недопускане на поява и разпространение на 

заразни болести в условията на тежката обстановка след наводненията. 

 С писмо с наш Изх. № 0400-1-(53) от 11.08.2014 г. във връзка с усложнената 

обстановка след наводненията в началото на месец август е изискано от кметовете 

на общини в област Враца да назначат комисии за обстойна проверка на 

техническото състояние на язовирите и рибарниците – общинска собственост и да 



27 

 

3000 Враца, бул. “Демокрация” № 1,   Център за информация и административни услуги -  092/66-14-29, 

Деловодство – телефон – факс:  092/66-31-18  

e-mail: obl-vr@oavratsa.egov.bg , www.vratsa.bg/ 

 

предприемат адекватни мерки за привеждането им в безопасно техническо 

състояние. 

 Изпратено е искане до Министър-председателя за 300 бр. кирки, 300 бр. лопати, 

200 бр. ръчни колички, 100 чифта ботуши, 200 бр. кофи, 100 чифта ръкавици, 100 

бр. маски за лице и 1000 бр. чували ПВЦ необходими за разчистване. Посоченият 

инвентар е одобрен и изпратен с решение на Министерски съвет № 589 от 13 август 

2014 г.  

 Със Заповед № РД-18-К24 от 14.08.2014 г. на Областния управител на област Враца 

на общините Борован, Бяла Слатина и Мизия са прехвърлени движими вещи 

(лопати, кофи, маски, ботуши и ръкавици) за подпомагане на бедстващото 

население. 

 На основание Заповед № РД-18-К27 от 25.08.2014 г. на Областния управител на 

област Враца е сформирана междуведомствена комисия, която е извършила 

проверка на място, относно проводимостта на река Скът в участъка на вход в с. 

Крушовица и изход от гр. Мизия до устието на река Огоста. Предложено е да бъде 

извършено почистване на коритото на р. Скът от дървесна, храстовидна 

растителност и наносни отложения. 

 След констатирани проблеми в действията и координацията на съставните части на 

ЕСС след наводненията през месец август, през месец септември 2014 г. бяха 

изискани от кметовете общини актуализирани Общински планове за защита при 

бедствия. 8 от 10те общини представиха такива.  

 На 30.09.2014 г. от 14,00 часа в заседателната зала на Областна администрация 

Враца е проведен областен семинар за подобряване организацията и дейността на 

доброволните формирования с кметовете на общини и ръководителите на 

доброволните формирования. Семинарът е проведен в 2 части. В първата е 

разгледано актуалното състояние на ДФ и бе представена ,,Националната програма 

за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования”, а 

във втората част бе проигран Областният план за защита при бедствия по 

отношение на оповестяването и събирането на доброволците. Към момента има 2 

регистрирани доброволни формирования,  съответно в общините Мизия и Роман. 

 Въз основа на Заповед № РД-18-К29 от 10.10.2014 г. на Областния управител на 

област Враца е сформирана междуведомствена комисия за есенна проверка на 

потенциално опасните язовири на територията на областта. Проверката е включила 

и проверка на диги по река Скът, диги по река Огоста и Дунавски диги и е 

осъществена за периода 27 – 31 октомври 2014 г. Резултатите са отразени в 

констативни протоколи и е изготвен и изпратен доклад до МВР с наш Изх. № 0400-

1-(137) на 24.11.2014 г. 

 Със Заповед № РД-18-К30 от 23.10.2014 г. на Областния управител на област Враца 

се определя подготовката за зимния сезон 2014/2015 г. в следните насоки: 

актуализация на общинските планове за защита при бедствия и свикване на 

заседания на щабовете към тях,  

изготвяне на списък на техниката в съответната община, която може да се използва 

при усложнена зимна обстановка 

да се обърне особено внимание на готовността на училищата и детските заведения 

за провеждане на нормален учебен процес 

да се създаде организация за своевременно докладване, за обстановката в 

Общините и населените места в Областна администрация – Враца 

да се актуализират списъците на хижите и откъснатите туристически обекти и да се 

докладва възможността на тези обекти да за работа при зимни условия 

да се предостави актуална информация за фирмите, които ще поддържат 

четвъртокласната пътна мрежа през зимния период, номерата и датите на 

сключените договори, имената на управителите и телефони за контакт. 
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да се осигури запас от хранителни стоки в населените места, който да се използва в 

случай на бедствена ситуация 

 Областна администрация Враца взе участие в националното пълномащабно учение 

,,Защита 2014” проведено през месец ноември 2014 г.  На 25.11.2014 г. от 08:20 ч. и 

на 26.11.2014 г. от 16:30 ч. беше задействана Системата за ранно предупреждение и 

оповестяване на населението при бедствия и аварии. В зоните за аварийно 

планиране на АЕЦ „Козлодуй“ при възникване на ядрен или радиационен 

инцидент, бяха задействани акустичните сигнали на сиренната система за начало и 

край на тревога, както и гласова информация. 

 В изпълнение на Заповед № Р-245/04.12.2014г. на зам. министър-председателя 

Томислав Дончев във връзка с метеорологичната прогноза за продължаване на 

валежите на територията на РБългария през периода 04.12 - 11.12.2014 г. и 

възникналата на част от територията на страната бедствена ситуация, са 

предприети мерки за недопускане на бедствено положение на територията на 

област Враца, изразяващи се в изискана информация от кметовете на общини и 

директора на РДПБЗН за създаване на организация за наблюдение на водните нива 

на реките и язовирите и готовността на структурите на ЕСС за своевременно 

изпълнение на плановете за защита при бедствия, включително оповестяване и 

извършване на евакуация на застрашеното население. Изпратен е доклад с наш Изх. 

№ 0300-34-(14) на 15.12.2014 г. 

 Със Заповед № РД–18-К37 от 13.12.2014г. на Областния управител на Област 

Враца е актуализиран съставът на Областния щаб за изпълнение на ПЗБ. 

 Със Заповед № РД-168 от 29.12.2014 г. на Областния управител на област Враца от 

20:30 часа е обявено бедствено положение на територията на областта и е въведен 

Областния план за ЗБ в част ,,Снегонавявания и обледенявания”. Копие от 

заповедта е изпратено на министъра на вътрешните работи с наш Изх. № 0600-

95/30.12.2014г. Беше свикан Областния щаб за изпълнение Плана за ЗБ за 

предприемане на адекватни мерки за бедстващото население. Бе изпратено писмо 

до Министъра на отбраната с искане за модулни формирования от Българската 

армия – до 2 бр. автомобилна техника с повишена проходимост, до 10 човека личен 

състав и инструменти за разчистване. Бедственото положение е отменено на 

31.12.2014 г. 

 В изпълнение на решение на Министъра на вътрешните  работи на 13.10.2014 г. бе 

проведен тест на системата за ранно предупреждение и оповестяване на 

населението. 

 Дадени са 31 положителни становища за целесъобразност съгласно Правилника за 

организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към МС за отпускане на финансови средства. 

 Многократно през годината е изисквана информация от кметовете на общини и 

други институции в област Враца за информация и предприети действия по жалби 

на граждани. 

 


