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                         РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

               ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

               НА ОБЛАСТ ВРАЦА 
 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

2018  
ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВРАЦА 

 
 

  Настоящият доклад за дейността  на Областна администрация Враца  е изготвен 

на основание Закона за администрацията, Устройствения правилник на областните 

администрации, Програма за управление на Правителството на Република България за 

периода 2017-2021 година, стратегическите документи на областно ниво – Областна 

стратегия за развитие 2014-2020, Областна стратегия за развитие на социалните услуги 

в Област Враца 2016–2020 г., Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради и одобрените оперативни програми. Структурата на 

Доклада е представена, съгласно определените стратегически цели на администрацията 

за 2018 година и степента на изпълнение на нормативно заложените задължения: 

 

 

Цел 1. Подобряване на условията и възможностите за 

провеждане на ефективна регионална политика на ниво NUTS 2 и на 

територията на област Враца, чрез взаимодействие със 

заинтересованите страни и с местната власт 
   

Осъществяване на наблюдение изпълнението на планови и стратегически 

документи на областно и общинско ниво.  

 

Съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и правилника за 

неговото прилагане, за реализацията на документите за стратегическо планиране се 

извършва междинна оценка към средата на периода на тяхното действие. В тази 

връзка са изготвени техническа спецификация и приложения към нея за "Междинна 

оценка на Областна стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 г., Междинен 

доклад за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 

г. и Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

област Враца за периода до 2020 г.".  

Следвайки законовите разпоредби, от страна на Областна администрация – 

Враца е възложено изготвяне на Междинна оценка, Междинен доклад и 

Актуализиран документ на Областната стратегия за развитие на област Враца 

2014-2020 г. Осъществявана е комуникация с екипа на избраната фирма-изпълнител – 

„Географика“ ООД, като от страна на Облстна администрация е структурирана 

необходимата информация и са предоставени анализи и документи, разработвани за 

периода на оценката.  
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Получено е пълно съдействие от общините и държавните институции, като са 

предоставени всички необходими данни с които разполагат. В заключителния етап на 

работата е направена предварителна консултация с членовете на Областния съвет за 

развитие, като проектите на документите са изпратени за представяне на коментари, 

бележки и предложения. Също така, проектите на документите са публикувани и на 

сайта на Областна администрация – Враца. Всички становища, получени в процеса на 

обсъждане от РУО – Враца, ТПП – Враца и от общините Враца и Козлодуй, са 

отразени в окончателния вариант на документите. Изготвените документи са приети с 

решения на Областния съвет за развитие на област Враца и са съгласувани на 

заседание на Регионалния съвет за развитие на СЗР.  

 

Становища по предложението на МРРБ за новото райониране на 

Република България. Проведено обсъждане за новото райониране 

Във връзка с предложенията на МРРБ за ново райониране са изготвени анализи 

за социалното и икономическо развитие на районите, съобразно трите варианта, както 

и презентации, отразяващи мястото на област Враца при всеки от вариантите. За целта 

са използвани данните, публикувани от Института за пазарна икономика в изданието 

„Регионални профили“ за 2018 г.  

На 02.04.2018 г., в Конферентната зала на ТПП – Враца по инициатива на 

областния управител на област Враца е проведена среща с народни представители от 

Врачански многомандатен избирателен район, членовете на ОСР – председатели на 

общински съвети, кметове на общини в областта, ръководители на териториални 

звена, неправителствени, работодателски и синдикални организации и граждани по 

повод на стартираната от Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството дискусия за ново статистическо райониране на страната. На 

форума Областният управител представи трите предложени от регионалното 

министерство варианти за статистическо деление на страната.  

Първият предвижда в страната да има пет района – Югозападен, Южен 

Централен, Югоизточен, Североизточен и Северозападен, включващ областите 

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. 

Според втория вариант районите ще бъдат четири. Югозападен, Тракийско-

Родопски, Черноморски и Дунавски, който включва областите Търговище, Видин, 

Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. 

Третият вариант предвижда запазване на броя на районите – шест, но с 

променен обхват. В Западния район ще се включват областите Софийска, 

Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Монтана и Враца. Според този вариант 

област София-град ще бъде обособена в самостоятелен район.  

В края на форума Областният управител обобщи необходимост от 

допълнително разглеждане на икономически анализи и информация и подчерта, че 

очаква участниците в дискусията и всички заинтересовани страни да изпратят с 

„обратна връзка“ в Областна администрация своето становище, за да се вземе 

решение кой от предложените три варианта за ново райониране е най-подходящ за 

област Враца. 

Закон за изменение и допълнение на Закона за регионално развитие 

По повод обсъждане на публикуваният на портала за обществени консултации 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионално развитие в 

Областна администрация – Враца е проведена работна среща между областните 

управители на петте области от Северозападен район – Видин, Монтана, Враца, 

Плевен и Ловеч. Изготвено е мотивирано становище, включващо предложения за 

допълнения и изменения на Проекта на закона, направени от областните управители и 

е изпратено на гл. секретар на МРРБ. 
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Заседания на Областен съвет за развитие 

През отчетния период Областния съвет за развитие е заседавал, както следва:  

 Проведена информационна среща на 02.04.2018 г., от 11.00 ч., в 

Конферентната зала на ТПП - Враца с участие на членовете на Областния съвет 

за развитие относно статистическото райониране на страната.  

 Редовно заседание на 10.07.2018 г., в заседателната зала в сградата на 

Областна администрация – Враца, като основна тема в дневния ред е представяне и 

обсъждане на Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Враца 

за периода 2014-2020 г., Междинен доклад за изпълнението на областната стратегия за 

развитие на област Враца за периода 2014-2020 г. и Актуализиран документ за 

изпълнение на областната стратегия за развитие на област Враца за периода до 2020 г. 

Членовете на Областния съвет за развитие бяха запознати в детайли с 

проектите на разработените документи от експерти на „Географика“ ООД. В 

последвалото обсъждане се включи Изпълнителния директор на ТПП – Враца с 

предложения за корекции и допълнения, които бяха подкрепени и от останалите 

членове на ОСР. 

В края на заседанието членовете на ОСР единодушно одобриха Междинна 

оценка на Областната стратегия за развитие на област Враца 2014-2020 г. и 

Междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на 

област Враца 2014-2020 г., допълнени с направените корекции от Изпълнителния 

директор на ТПП – Враца, както и Актуализиран документ за изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на област Враца за периода до 2020 г. 
Членовете на ОСР участваха и в среща на тема „Мерки за повишаване на 

сигурността и превенция на битовата престъпност в населените места от област 

Враца“,проведена от Министъра на вътрешните работи на 2 април 2018 г. в залата на 

ТПП – Враца.  

Заседания на РСР на СЗР: 

Проведени са четири заседания на РСР на СЗР.  

Две от тях са председателствани от Областния управител на област Враца, 

както следва: 

 Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, 9 

март 2018 г. в залата на Търговско-промишлена палата – Враца. 

Основни теми в заседанието са обсъждане на вариантите за ново райониране на 

страната, с цел да се търсят по-устойчиви модели, които ще доведат до една по-добра 

основа за преговори с ЕС, както и новата посока за развитие на регионите и дискусия 

свързана със системата от стратегически документи за регионално развитие и 

предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие. 

Представена и обсъдена е актуална информация за състоянието на 

републиканската пътна мрежа на територията на Северозападния район и 

предвидените от АПИ приоритети, мерки и дейности за реализация през 2018 г. 

Членовете на РСР на СЗР бяха запознати и с изпълнението на Приоритетна ос 2 

"Околна среда и инфраструктура" на Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество и проектите за екологосъобразно обезвреждане на опасни пестициди 

и опасни отпадъци от бита на територията на цялата страна. 

 Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район и Регионалния координационен комитет към Съвета на 29 юни 

2018 г. в заседателната зала на Областна администрация – Враца. 
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Акцент на заседанието е презентиране на областната туристическа 

инфраструктура на петте области от СЗР. 

В тази връзка са приети следните решения: 

 Да се развие културно-историческа дестинация „Богатството на 

Северозапада“, като в нея бъдат включени обекти от област Ловеч; 

 Да бъде предложена от страна на областните управители Национална 

програма за финансиране на туризма в Северозапада; по този начин ще се 

решават регионалните проблеми, като се има предвид, че Целенасочената 

програма за СЗР не тръгна; 

 Да се разработи общ дигитален продукт на петте области, който да бъде 

презентиран на сайтовете на областните администрации на петте области; 

Друга важна тема, разгледана на заседанието е свързана с представяне, 

обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г., за 2017 г. 

Областният управител на област Враца е участвал в още две заседания на РСР 

на СЗР, председателствани от Областния управител на област Плевен: на 5 октомври, 

където е разгледана темата за представяне, обсъждане и съгласуване на Актуализиран 

документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Враца за 

периода 2018-2020 г., изготвен на база на резултатите от Междинната оценка на 

изпълнението на Стратегията, и в заседанието на 7 декември. 

Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз 

 

Организиране и провеждане на публично събитие "Нов поглед върху богатото 

културно наследство на Европа – културните връзки между България, Румъния и 

Словакия в област Враца" с участие на представителни делегации от Автономна 

област – Нитра, Република Словакия и Окръжен съвет – Долж, Република Румъния, в 

периода 21-23 ноември.  

Областна администрация – Враца проведе Комуникационни инициативи в 

изпълнение на две дейности – дейност 1 „Събития за популяризиране на европейското 

културно многообразие“ и дейност 2 „Провеждане на комуникационни инициативи за 

отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от 

холокоста“. 

Чрез проведената инициатива По дейност 1 "Нов поглед върху богатото 

културно наследство на Европа – културните връзки между България, Румъния 

и Словакия в област Враца" беше дадена трибуна за представяне пред 

обществеността на област Враца на богатото културно-историческо наследство на 

Румъния и Словакия, от дългогодишните партньори на област Враца от Долж и Нитра.  

Многобройната публика беше запозната с: 

 културно-историческото наследство на Румъния, регион Долж, чрез 

обширна презентация, представена от Дана Витан – съветник в Окръжен съвет – 

Долж, член на официалната делегация от Окръжен съвет – Долж, Р Румъния; 

 културно-историческото наследство на Словакия представено от 

Мартин Чая – началник отдел в Автономна област Нитра. 

Беше постигната основната цел, в Европейската година на културното 

наследство – 2018, за по-голяма информираност, осведоменост и популяризиране на 

културно-историческото наследство на трите страни и представяне на българската 

култура и мястото, което заема на европейската сцена, пред над 200 участници в 

публичното събитие, както и пред широк кръг от гражданското общество, чрез 

средствата за масово осведомяване. 
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Съвместната инициатива допринесе за постигне една реална промяна в начина, 

по който възприемаме, опазваме и популяризираме културното наследство на 

страните чрез участие, устойчивост, защита и иновации. 

Целеви групи, участници в събитието: 

 Широка общественост 

 Ученици 

 Бизнес 

 Държавна администрация 

 Неправителствен сектор  

 Органи на местно самоуправление 

 Медии 

Информационното събитие беше организирано и ръководено от Областния 

управител на област Враца, Малина Николова, като участие и отношение по темата 

взеха и поканените официални лица: 

Мирослав Комитски, зам. областен управител, Робертино Маринов, зам. 

областен управител, Калин Каменов, кмет на община Враца, от Република Румъния – 

Дана Витан, съветник в Окръжен съвет – Долж, Михаела Дудау, Окръжен съвет – 

Долж, Флорин Ридиче, директор на Музей „Олтения“, град Крайова от Република 

Словакия – Елена Псотова, началник кабинет на Автономна област – Нитра, Мартин 

Чая, началник отдел в Автономна област Нитра, Роман Ванчо, Автономна област 

Нитра. 

Провеждането на форума допринесе за: 

 Повишен интерес на повече хора към европейското културно 

многообразие, по-голяма информираност на гражданското общество за обявената за 

Европейска година на културното наследство – 2018. 

 Представено пред широката общественост културно-историческото 

наследство на Република Румъния и Република Словакия. 

 Представено, пред участниците във форума, българското културно 

наследство чрез богатата културната програма. 

 Представено, пред официалните делегации, българското културно-

историческо наследство, чрез посещението и беседите в Регионален исторически 

музей – Враца и в Етнографско-възрожденски комплекс „Свети Софроний 

Врачански“, гр. Враца. 

 Отбелязани 11 години от създадените през 2007 година приятелски 

отношения между Областна администрация – Враца и Окръжен съвет – Долж и 10 

години от подписване на Меморандум за приятелски отношения през 2008 година 

между Областна администрация – Враца и Автономна област – Нитра, както и 

ползотворната работа, съвместните усилия и пълноценно сътрудничество, с цел 

подпомагане на социалното и икономическото развитие на регионите. 

 Постигане на промяна в начина, по който възприемаме, опазваме и 

популяризираме културното наследство. 

 

Събития в читалищата 

В периода 22-26 октомври поредица от културно-информационни събития, 

организирани от Областна администрация – Враца белязаха 75-тата годишнина от 

спасението на българските евреи от Холокоста.  

Инициативите са част от Работната програма за 2018 г. на Комуникационната 

стратегия на Република България за Европейския съюз и се реализират в партньорство 
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с НЧ „Пробуда – 1926“, с. Згориград, НЧ „Светлина – 1928“, с. Ракево, НЧ „Цветан 

Гановски – 1891“ , с. Кунино, НЧ „Самообразование – 1894“, с. Селановци, НЧ 

„Пробуда – 1927“, с. Софрониево. 

Прожекции на интерактивен образователен филм, исторически разказ, 

припомнящ на участниците самоотвержеността, единството и решителността, с които 

България застава зад местната еврейска общност бяха част от събитията. 

Във връзка с Постановление на МС и допълнително осигуряване на 

финансиране провеждането на три комуникационни инициативи по Работната 

програма за 2018 на КС на РБ за ЕС, са проведени още три публични събития, 

както следва: 

 18 декември 2018 година – гр. Козлодуй 

 19 декември 2018 година – с. Паволче, общ. Враца  

 20 декември 2018 година – с. Баурене, общ. Криводол 

 

 

Цел 2.  Провеждане на активна политика за насърчаване на 

заетостта, повишаване качеството на работната сила, подобряване на 

взаимодействието между образователните институции и бизнеса. 

Създаване на условия за подобряване съответствието между 

образованието и обучението и възможностите за реализация на 

младите хора 
Организирани и проведение са заседания на ПКЗ – 5 бр., както следва: 

- Заседание на 08.02.2018 г. относно обсъждане и приемане на държавния план- 

прием за 2018/2019 г. На заседанието е разгледано предложение за държавен 

план-прием в VIII клас в профилираните гимназии и в професионалните 

гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в 

професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в 

обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии за 

учебната 2018/2019 г. 

 

 

- Заседание на 28.03.2018 г.относно изпълнение на изискванията на чл. 7а от 

ППЗНЗ, с цел набиране и обработване на информация за потребностите на 

работодателите от работна сила в областта.  

Проведена е работна среща в гр. Монтана на 19.02.2018 г. във връзка с 

разяснения относно набиране на информация от работодателите за 

потребностите от работна сила. 

Изготвена е заповед № РД-18-К-5/13.02.2018 г. на областния управител на 

област Враца за определяне на членовете на работната група в състав от 

представители на общо 22 организации и институции, членове на Комисията 

по заетост, в т.ч. областна администрация, представители на 10-те общини на 

територията на област Враца, ДРСЗ-Монтана, 5-те Дирекции „Бюро по труда“, 

работодателските организации и социалните партньори, както и техните 

задължения. 

Информация за резултатите от анкетно проучване за потребностите от 

работна сила в област Враца от първо анкетно проучване 

В периода 5 – 28 февруари 2018 г., Агенцията по заетостта стартира първото 

провеждане на проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. 



 7 

Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на 

заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие 

участва пряко в провеждане на изследването. 

В изпълнение на законовите и нормативни регламенти от Комисията по 

заетостта и областния управител, в качеството им на регионален орган по заетостта са 

осъществени необходимите организационни и координационни дейности.  

С решение на членовете на Комисията са определени членовете на работната 

група. Издадена е заповед № РД-18-К-5/13.02.2018 г. на областния управител на 

област Враца за определяне на членовете на работната група в състав от 

представители на общо 22 организации и институции, членове на Комисията по 

заетост, в т.ч. областна администрация, представители на 10- те общини на 

територията на област Враца, ДРСЗ- Монтана, 5- те Дирекции „Бюро по труда“, 

работодателските организации и социалните партньори. и задълженията им. 

Проведено е заседание на ПКЗ и е разгледана информация за потребностите на 

работодателите от работна сила в областта, разписани по реда на чл. 10, ал. 2 от 

Закона за насърчаване на заетостта. Представени са изводи и констатации, направени 

от работната група по отношение на процеса на набиране, обобщение и обработка на 

анкетния формуляр. Така представената информация е съгласувана от членовете на 

Комисията и изпратена в Агенцията по заетостта, като неразделна част от Протокол № 

02/28.03.2018 г. 

 

 

- Заседание на 26.04. 2018 г. относно разработването на Регионална програма за 

заетост на област Враца.  

На заседанието е утвърдена обща регионална програма на област Враца, която 

е изпратена в МТСП. 

 

- Заседание на 19.10.2018 г. във връзка чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на 

заетостта и събирането и обработването на анкети от работодатели за 

необходимостта от работна сила. 

На заседанието са представени резултатите от анкетно проучване за 

потребностите на работодателите от работна сила проведено през месец 

септември 2018 г. Изготвено е писмо до Агенцията по заетостта с приложена 

обобщена информация и презентация. 

Информация за резултатите от анкетно проучване за потребностите от 

работна сила в област Враца от второ анкетно проучване 

Осъществени са необходимите организационни и координационни дейности за 

разпространение и популяризиране на анкетните формуляри сред широк кръг 

работодатели. Проведено е заседание на ПКЗ на 19 октомври 2018 г., подготвена е 

презентация и е представена обобщена информация и резултати от второто анкетно 

проучване, извършено през месец септември 2018 г., за потребностите на 

работодателите от работна сила в област Враца. Информацията е съгласувана от 

членовете на ПКЗ и предоставена на Агенцията по заетостта в указаните срокове 

съгласно матрицата на дейностите. 

 

- Заседание на 07.11.2018 г.: 

Проведено е заседание на Комисията под формата на информационен ден: 

“Национални и регионални политики за държавния план-прием за учебната 

2019/2020”. 
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В резултат на проведената информационна дейност е постигнато разширено 

сътрудничеството между всички заинтересовани страни за развитие на 

професионалното образование и обучение и подобрено съответствие между 

образование, изисквания и потребности на трудовия пазар. Реализирани са паралелки  

за качествено професионално образование и обучение и съответствието му с 

потребностите на пазара на труда. 

 

Дейности свързани с реализацията на Държавния план-прием за учебната 

2018/2019 г. в област Враца 

1. Проведени са пет работни срещи за разработване на информационна кампания 

за държавния план-прием 2018/2019 г. с работодателски организации, РУО, 

Община Враца и ЦПЛР. Целта е популяризиране на профилите, професиите и 

дуалната форма на обучение на Държавен план-прием 2018/2019 учебна година 

в област Враца и ролята на заинтересованите страни по неговата организация, 

реализиране на 100 %-ов обхват на учениците на територията на областта, 

завършили 7-ми клас в предлаганите профили и професии по видове училища. 

Основните организатори по проведената информационна кампания са: 

Областна администрация – Враца, общините в област Враца, Регионално 

управление на образованието – Враца, Национално представените 

работодателски организации, фирмите, сключили партньорски споразумения за 

дуално обучение, Център за подкрепа на личностното развитие – Враца, 

основните, обединените и средните училища, профилираните и професионални 

гимназии. Участници: ученици, родители, средства за масово осведомяване, 

общественици. Кампанията се проведе в периода март – септември 2018 г. 

 

Кариерно консултиране на учениците от VII клас и Представяне на 

образователните възможности на ДПП за 2018/2019 г. Бяха проведени в: 

- информационна кампания по план-прием за 2018/2019 г. в СУ „Никола 

Войводов“ на 10.04.2018 г.  

- информационна кампания по план-прием за 2018/2019 г. в СУ „Васил Кънчов“ 

на 11.04.2018 г.  

- информационна кампания по план-прием за 2018/2019 г. в СУ „Христо  Ботев“ 

на 12.04.2018 г.  

- информационна кампания по план-прием за 2018/2019 г. в СУ „Никола 

Войводов“ на 17.04.2018 г.  

- информационна кампания по план-прием за 2018/2019 г. в ПЕТ „Йоан Екзарх“ 

на 18.04.2018 г.  

- информационна кампания по план-прием за 2018/2019 г. в СУ „Козма Тричков“ 

на 19.04.2018 г.  

- информационна кампания по план-прием за 2018/2019 г. в СУ „Отец Паисий“ 

на 24.04.2018 г.  

- информационна кампания по план-прием за 2018/2019 г. в ППМГ на 24.04.2018 г. 

Участие в информационна кампания по план-прием за 2018/2019 г. в СУ „Васил 

Кънчов“ на 25.04.2018 г.  

- информационна кампания по план-прием за 2018/2019 г. в СУ „Отец Паисий“ на 

27.04.2018 г.  
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Проведена Панорама на образованието в общините Бяла Слатина, Враца, 

Козлодуй и Мездра.  

 

Национални и регионални програми 

Национална програма „Помощ за пенсиониране“ 

През 2018 г. Областна администрация – Враца беше работодател по Национална 

програма „Помощ за пенсиониране“, чиято основна цел е да окаже подкрепа за преход 

от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които 

активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ. Бяха наети седем лица от същата 

група с висок образователен статус и квалификация, с оглед използване на 

експертните им възможности, като целта е да се предава натрупания опит между 

генерациите. 

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

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

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

извършване на подбор на насочените безработните лица по Програмата оформяне на 

насочващи писма; прием на документи на безработни лица, кандидатствали и 

одобрени по Програмата, текуща кореспонденция с Дирекция „Бюро по труда“ – 

Враца /ДБТ– Враца, изготвяне на заповед за екип по управление на Програмата, 

попълване на присъствени графици. По програмата през 2018 г. заетост към Областна 

администрация – Враца беше осигурена на 7 лица. 

 

Национална програма за заетост и обучение на хората с трайни увреждания 

В подкрепа на политиката на правителството за подпомагане на хората с трайни 

увреждания Областна администрация – Враца стана работодател по НПЗОХТУ. Бяха 

наети 3 безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани 

в Дирекция „Бюро по труда”, като приоритетно се включиха лицата от с над 71% 

намалена работоспособност. В изпълнение на непосредствената цел на програмата се 

повиши пригодността за заетост и заработване на трудови възнаграждения на хора от 

целевите групи и се повиши степента на информираност на обществото за проблемите 

и възможностите на лицата с трайни увреждания, с цел промяна на обществените 

нагласи и премахване на съществуващите стереотипи.  

Работата по управление на НПЗОХТУ включва следното: изготвяне на 

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

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

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

документи на безработни лица кандидатствали и одобрени по Програмата, текуща 

кореспонденция с ДБТ – Враца. По програмата през 2018 г. заетост към Областна 

администрация – Враца беше осигурена на 3 лица. 

 

Национална програма „Старт на кариерата“ 

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за 

придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше 

образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Назначените 

в Областна администрация през 2018 г. са 2 лица до 29 години с висше образование за 

период от 9 месеца. Заетостта на младежите е държавно субсидирана от МТСП, 

съгласно Националния план за действие по заетостта. 

 

Регионална програма за заетост 

През 2018 г. до Областния управител на област Враца, в качеството на 

председател на комисията по заетост към областния съвет за развитие, е изпратена 

писмена покана от министъра на труда и социалната политика за разработване на 

регионална програма за заетост на безработни лица от целевите групи, регистрирани в 
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бюрата по труда от областта. Към поканата беше приложен образец на формуляр, в 

който проектното предложение беше разписано подробно и представено за 

утвърждаване в МТСП. В рамките на разпределените средства се осигури на заетост 

на 3 безработни лица от целевите групи по Програмата. 

Работата по РПЗ включваше: разработване на формуляр, изготвяне на 

декларации към Договор, оформяне на заявка за свободни работни места, оформяне на 

насочващи писма, извършване на подбор на безработни лица, оформяне на трудови 

договори, текуща кореспонденция с Дирекция „Бюро по труда“ – Враца /ДБТ– Враца, 

изготвяне на заповед за екип по управление на Програмата, попълване на присъствени 

графици, изготвяне на ведомости за заплати и ежемесечно представяне до 10-то число 

на отчети в ДБТ – Враца. 

 
 

Цел 3. Преодоляване на регионалните дисбаланси и 

осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива 

на медицинската помощ 

 

През месец януари 2018 г. от МЗ е постъпила Методика за изготвяне на 

областна здравна карта. След запознаване със съдържанието й е изготвено писмо до 

посочените в методиката участници в планирането, с цел определяне на 

представители, за включване в заповед за екип за разработване на Областна здравна 

карта. Със заповед на Министъра на здравеопазването определената Комисия и 

ръководителите на лечебни заведения са свикани на първо заседание за изготвяне на 

областна здравна карта на област Враца. Проведени заседания, както следва: 

На 22.02.2018 г., представяне на методиката за разработване на областна 

здравна карта. 

На 27.02.2018 г., за представяне на проект на Областна здравна карта на област 

Враца. 

На 01.03.2018 г., приемане на Областна здравна карта.  

След разработване на Областната здравна карта, същата е изпратена на 

министъра на здравеопазването. 

 

Цел 4.  Активна политика за развитие на социалните услуги и 

интеграция на уязвимите групи 

Наблюдение изпълнението на ОСРСУ 2016-2020 г. и организиране 

работата на ЗМО и на Областния координационен механизъм по 

деинституционализация 

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

заседания, съвместно с Областния координационен механизъм за 

деинституционализация (ОКМД), както следва: 

 Заседание на 28 февруари 2018 г.: Обсъдено е внесено искане от 

Фондация "Бъдеще и надежда" – гр. Мездра за включване в Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги 2016-2020 г. на услугата "Кризисен център", 

подкрепено от РДСП – Враца. Взето е решение за допълване на Областната стратегия 

за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. в област Враца с направените две 

предложения – разкриване на услуга „Кризисен център“ в община Мездра и откриване 

на Дневен център за стари хора като ДДД, на мястото на Дневен център за възрастни 
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хора с увреждания, в община Роман за 2018 г. Също така е разгледан и представения 

от програмният координатор на "Надежда и домове за децата- клон България" случай 

на „Надежда и домове за деца“ – клон България. 

 

 Проведеното обсъждане на Проекта на Концепцията на Закона за 

социалните услуги, 4 юли 2018 г., Областна администрация – Враца 

В обсъждането участие взеха членовете на ЗМО и широк кръг заинтересовани 

страни. Проекта на Концепцията на Закона за социалните услуги беше представен от 

Областния управител на област Враца, след което се състоя дискусия и беше 

изготвено обобщено становище, включващо предложенията на всички участници. 

Становището беше изпратено до МТСП.  

 

Дейности във връзка с ДАЗД: 

Със заповед № РД-18-К-14 от 26.06.2018 г. на областния уравител на област 

Враца е определен състава на Областна комисия за провеждане на избор за членове на 

Съвета на децата на областно ниво. Комисията се председателства от областния 

управител и включва представители на РДСП, РУО, МВР, ММС, РЗИ. На 25.07.2018 

г. Комисията е разгледала постъпилите от общините на територията на област Враца 

кандидатури за членове на Съвета на децата и е уведомила ДАЗД за предложените 

кандидатури във всяко едно направление.          

 

Дейности във връзка с Координационен механизъм за взаимодействие при 

работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие 

 Със съдействие на кметовете на общинни на територията на област Враца са 

попълнени информационни карти за деца жертва на насилие или риск от 

насилие. 

 Обработената и обобщена информация от общините е изпратена на ДАЗД за 

регистрация. 

Дейности във връзка с Националната стратегия за детето 

На ДАЗД е изпратена обобщена информация от постъпилите становища на 

общините в област Враца. Формулираните конкретни предложения по тематичния 

обхват и целите на Стратегията, включват: 

- подобряване на политиките за подкрепа на децата и семействата; 

- осигуряването на равен достъп до образование и здравеопазване, с оглед 

пълноценна социална реализация; 

- превенция на изоставянето и предотвратяването на деца в риск; 

- във всяка община да бъдат създадени кризисни центрове за деца в риск; 

- реинтеграция на деца от социалните услуги от резидентен тип в семейна 

среда; 

- запознаване на родителите и децата с правата и задълженията им съгласно 

Закона за закрила на детето; 

- осигуряване на подкрепа на деца, извършили противообществени прояви; 

- създаване на условия за развитие на подрастващите в сигурна и безопасна 

среда; 

- мерките, свързани с мониторинг и подобряване на работата на системата за 

закрила на детето; 

- прилагане на ефективни практики по предоставянето на профилактика за 

семействата и децата; 

- стимулиране и подкрепа на съществуващите дневни грижи – ясла, детски 

градини; 
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- продължаване на политиката за включващо обучение на децата със 

специални образователни потребности; 

- подобряване на механизмите за участие на децата в образователния процес 

с цел постигане на реална заинтересованост на децата от училището. 

Включване на деца от рискови групи в образователни, културни и спортни 

дейности, способстващи за ангажираността на децата и развиване на 

интересите им; 

- грижа за децата с увреждания чрез предоставянето на услуги за деца и 

родители с увреждания с цел подкрепа за отглеждане на детето в 

семейството; 

- защита на децата от потенциални рискове за тяхната безопасност, 

сигурност и лична сфера в цифрова среда; 

- защита на децата от дискриминация, основана на етнос, раса, религия, пол и 

превенция на социалното изключване на децата; 

- предлагане на социални услуги в Общността за подкрепа на деца и 

семейства съобразно местните потребности; 

- осигуряване правото на детето на формиране и изразяване на мнение; 

- осъществяване на специализирана закрила на обществени места; 

- контрол върху спазване правата на детето и стандартите за качество на 

услугите; 

- превенция на рисково поведение и умения за опазване на собственото им 

здраве. 

Идентифицирани са различни специфични проблеми, като част от мерките за 

решаването на тези проблеми в средносрочен и дългосрочен план са: 

- постигане на по-голяма съгласуваност между политиките на местно, 

регионално и национално ниво; 

- подобряване на последователността, ефективността, видимия резултат и 

определянето на приоритетите относно политиките за децата; 

- подобряване на координацията с всички заинтересувани страни и по-

специално с гражданското общество и международни организации с цел 

обмяна на добри практики; 

-  подобряване на комуникацията между основните участници с цел 

осигуряване на подходяща синергия и взаимна допълняемост; 

-  държавата и институциите следва да предоставят необходимите ресурси, 

подкрепа и механизми, за да улеснят участието на децата в развитието и 

прилагането на стратегията; 

- увеличен обмен на добри практики между различните нива. 

Предложения отнасящи се до конкретни мерки, в изпълнение на 

стратегическите цели са: 

- алтернативни мерки за подкрепа на добро и отговорно родителство; 

- развитие на алтернативна грижа за деца, които не могат да живеят в 

биологични семейства; 

- стимулиране на развитието на услуги, свързани с развитие на родителски 

умения, семейно консултиране и терапия; 

- популяризиране възможностите на социалните услуги за начините и 

видовете на подкрепа за деца и семейства в нужда; 

- безпрепятствен достъп на семействата до качествени дневни грижи за 

децата, съобразени не само с нуждите на родителите за съчетаване на 

професионалния и семеен живот, но и с променящите се потребности и 

интереси на децата; 

- междуинституционално партньорство при превенция на случаи при които 

съществува риск от всякакви форми на злоупотреба, насилие експлоатация 

и ограничаване на правата на децата; 
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- предприемане на мерки на национално ниво за подобряване на грижите за 

децата с прилагане на практики за безплатни медицински прегледи в 

училищата чрез функциониране на мобилни кабинети, с което да се 

постигне превенция на социалнозначимите заболявания сред децата и 

ранното им диагностициране; 

- на национално ниво да се предвидят мерки, свързани с разработване на 

програми и осигуряване на специалисти, които да провеждат регулярно 

обучения, беседи и кампании за интернет безопасност и начините за 

справяне с интернет заплаха, с цел увеличаване на информираността на 

учениците и ограничаване риска от киберпрестъпност.   

  

 Ключови дейности: 

- целево ангажиране на гражданското общество в дейностите на публичната 

администрация с цел насърчаване и защита правата на децата; 

- създаване на образователни и осведомителни материали и дейности за 

широката общественост;  

- сътрудничество с масмедиите за разпространение на информация за 

правата на детето;  

- насърчаване на гражданското общество проекти, насочени към повишаване 

на осведомеността за правата на детето сред децата и възрастните;  

- създаване на гарантирана мрежа от всеобхватни услуги за деца и семейства 

на едно място мултидисциплинарна основа (социални, здравни и 

образователни области); 

- прогресивно обединяване на условията на дейностите в системите за услуги 

за семейства и децата и социалните услуги (стандарти, методологии), като 

същевременно се запази специфичният статут на услуги, предназначени за 

социална и правна защита на децата. 

 

Заседания на Областен съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси - Враца 

Проведено е редовно заседание на 30.04.2018 г., на което е представена 

Програма „Мост към бизнеса“. С представянето на Програмата, членовете на 

Областния съвет са запознати с инициатива за подобряване на достъпа на 

младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария" 

VS/2016/0236, финансиран от Програма на Европейския съюз за заетост и социални 

иновации („EaSI“) 2014-2020 г. Представени са: 

- основните цели на Програмата - да подпомогне достъпа на млади роми (18-35 години) 

до такива позиции в частния бизнес, които да съответстват на тяхното образование и 

квалификация; 

- обхват - в България Програмата ще обхване минимум 150 младежи със завършено 

средно или висше образование от различни области на страната; 

- предоставени интегрирани и персонализирани услуги по Програмата - кариерно 

ориентиране; съдействие при контакти с работодатели, които са изразили интерес към 

инициативата; различни видове обучения в зависимост от нуждите на участниците; 

наставничество след наемането на работа. 

В резултат от дейността на съвета и представяне на актуални програми на 

заседанията пред членовете, в две общини на областта Борован и Криводол, се 

работи по одобрени концепции по ОПРЧР и ОП НОИР, по които ще се изпълняват 

мерки за приобщаване на уязвими групи със заложени мерки конкретно към: 

Община Криводол: 
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- Усъвършенстване на практическата подготовка  в реална работна среда - мебелно 

производство с цел мотивиране на неактивните и безработни лица да се включат в 

пазара на труда; 

- Насърчаване участието на родителите в образователния процес, чрез кампании и 

обучение на родителите; 

- Подобряване на образователната среда в детските градини и училищата в общинския 

център; 

- Подобряване достъпа до предоставяне на качествени социални и здравни услуги, 

чрез назначени за целта трудови и здравен  медиатори; 

- Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи. 

 - Сформиране на клубове за активизиране на ромската общност. 

 

Община Борован: 

- Заетост за представителите на ромската общност; 

- Образование – образователен медиатор, организиране и провеждане на кампании; 

- Здравеопазване – здравен медиатор, организиране и провеждане на кампании. 

- Развитие на ромската общност – организиране и провеждане на дейности в ромските 

клубове в населените места Малорад, Добролево и Борован. 

 

Организиране работата на Звено за мониторинг и оценка към Стратегия 

на област Враца за интегриране на ромите 2012-2020 г. 

 

Проведени са работни срещи с членове на ЗМО във връзка с дейността. 

Изготвен е Мониторинговият доклад за изпълнението на стратегията  и е представен 

пред ОССЕИВ. 

               

Цел 5. Превенция на корупцията и постигане на по-голяма 

прозрачност и отчетност 
Проведени три заседания на Областен обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията /ООСППК/, както следва:  

На 02 .02. 2018 г. при Дневен ред: 

1. Обсъждане и приемане на Матрица- отчет на изпълнение на План за действие 

2017 г.   

2. Разни. 

На 15.02.2018 г. при Дневен ред : 

1. Обсъждане и приемане на План за действие 2018 г.  

2. Разни 

На 13.12.2018 г. при Дневен ред: 

1. Информация от Ръководители на ТЗ с контролни функции и Кметовете на 

общини  за въведени антикорупционни практики  и мерки през 2018 г.  

2. Информация за организираните през 2018 г.  беседи с ученици от 

представители на Съдебната власт, НАП, ОД МВР и РУО- Враца 

3. Разни  

В резултат на проведените заседанияп е  приет и изпълнен е План за действие-

2018 г. и е изготвен  проект на План за Действие 2019 г. на ООСППК-област Враца.  

Проведени са две заседания на Консултативен съвет към Председателя на 

ООСППК през 2018 г.  

Във връзка с Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на 

проверка  на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на служителите 

в Областна администрация – Враца е назначена комисия със Заповед № РД-

92/31.10.2018 г. на областния управител на област Враца. 



 15 

На 01.11.2018 г. е  извършена проверка и изготвен Доклад по чл. 3, ал. 8 от 

Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за 

установяване на конфликт на интереси. Установено е, че Декларациите по чл. 35, ал. 1 

от ЗПКОНПИ се съхраняват съгласно Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси 

и Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите и за установяване на конфликт на интереси на служителите в Областна 

администрация – Враца. Съгласно чл. 3, ал. 8 от съгласно Наредбата за организацията 

и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на 

интереси няма не подадени декларации от служители на Областна администрация – 

Враца. 

           

Цел 6. Подобряване инвестиционната среда в Област Враца чрез 

развитие на техническата инфраструктура: - изграждане на модерна 

и безопасна пътна инфраструктура 
 

Устройство на територия  

 

                 През 2018 г. е осъществен контрол на 14 броя решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

/ОВОС/, за инвестиционни предложения на територията, контролирана от РИОСВ – 

Враца; 

         Учредено е 1 брой право на прокарване, през имот държавна собственост, на 

отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 

довеждащ път, включен в Обект: „Инженеринг за реконструкция на ПСОВ гр. Враца, 

част от проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“; 

            Проведени са 4 броя  експертни съвети по ЗУТ, на които са съгласувани два броя 

проекта; 

    

Транспорт 

 

       Издадени заповеди за възлагане на превоз по чл. 29 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.) – 4 бр. 

         Изготвени 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. – 1 бр.; 

   Актуализиране на единен регистър на маршрутните разписания от 

републиканска, областна и общинска транспортни схеми в област Враца; 

          Кореспонденция и архивиране на документи от заседания на КН по ОП 

„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“ – 4 бр.; 

           Кореспонденция с МРРБ, АПИ, ОПУ и кметове на общини относно 

състоянието на пътната мрежа и отчети за дейността на територията на областта – 29 

бр. 

            Анализ на необходимостта от инвестиции в рехабилитация на републиканската 

пътна мрежа в северозападна България; 
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            Изготвяне становище относно участъците от републиканската пътна мрежа в 

северозападна България, за които е необходима реконструкция и рехабилитация, 

както и остойностяване на необходимите инвестиции; 

           Проведено заседание за пътна безопасност в област Враца  – 1 бр; 

        Анализ на пътникопотока в БДЖ на територията на област Враца.  

Изготвени отговори по жалби във връзка с транспортното обслужване и БДЖ 

разписанието – 18 бр. 

           

          Цел 7. Организиране на 72-ри Национален туристически поход 

„По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“, 2018 г. 

През 2018 година е организиран и проведен 72-рия Национален туристически 

поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“, 2018 г. Въз основа на опита 

от миналите години са планирани и организирани съпътстващите дейности по 

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

публикуван на интернет страницата на Областна администрация ‒ Враца, Регламент 

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

Приложения – заявки за участие за индивидуални участници и ученически групи и 

програма. На сайта е публикуван и отчета за разходите по организацията на похода.  

 

В 72-рия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – 

Козлодуй-Околчица“, 2018 г., участие са взели 1173 походници – 1024 ученици и 

техните ръководители, 129 общественици, граждани и студенти и 20 организатори. 

Ученическите групи са представители на 14 области на страната – 15 групи от Област 

Враца на общините Враца, Козлодуй, Бяла Слатина, Роман, Борован, 5 групи от 

област Благоевград, по 1 група от Бургас, Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, 

Ловеч, Пловдив и Ямбол, по 2 от област Плевен, София и Стара Загора и 3 групи от 

област Велико Търново. В най-масовата туристическа проява се включват и 

индивидуални участници от различни възрасти от цялата страна. Сред тях а най-

малкият участник е едва 4-годишен от Петрич. Разнообразната програма включва: 

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

ханче“, м. “Милин камък“, м. “Ботева поляна“, участие във Възпоменателен митинг-

заря в гр. Козлодуй, културно-художествени програми в населените места през които 

преминава похода, спортно-туристически игри, среща с кмета на Община Враца в с. 

Баница, интерактивно представяне на групите, участници в похода и дискотека в с. 

Баница. На 1 юни на лобното място на Христо Ботев е представена екскурзоводска 

беседа и е отслужена панахида от Врачанската митрополия. Вечерта завършва с 

лагерен огън с изпълнения на Ботева поезия. В Деня на Ботев и на загиналите за 

свободата на България – 2-ри юни е организирано и награждаване на участниците в 

похода и Всенародното поклонение. 

 

По Цел 7. „Организиране на 72-ри Национален туристически поход „По пътя 

на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“, 2018 г. са реализирани планираните  

дейности и целта е постигната на 100% , като всички индикатори са изпълнени. 

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

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

           

          Цел 8. Подобряване на управлението на енергийната 

ефективност 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради 
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           През 2018 г. продължава дейността по информиране на граждани във връзка с 

изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради. 

            Ежеседмично в МРРБ се представят актуални данни относно изпълнението на 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

        Изготвени са справки за броя на допустими сгради по Национална програма 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по общини за област 

Враца. 

            Дадени са указания на кметовете на общини на територията на област Враца 

във връзка с ПМС № 114 от 08 май 2015 г. за изменение и допълнение на 

Методически указания по Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради. 

       Осъществява се контрол при предоставяне на информация относно текущия 

напредък по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради. 

           Изготвени са 12 бр. справки за текущия напредък по Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и изпращането им на 

МРРБ. 

          Изготвени са 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. 

       Изготвени са 52 бр. седмични справки за изпълнението на Национална 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за област 

Враца. 

              Извършени са 35 бр. проверки на сградите по НПЕЕМЖС и приложените към 

тях снимков материал и протокол. 

         Изготвени са контролни документи, както следва: 

 Община ВРАЦА 

- Контролен лист за извършване на контрол на договор  с предмет 

„Инженеринг проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване 

на авторски надзор за обновяване за енергийна ефективност във връзка с 

реализацията на НПЕЕМФЖС на територията на община Враца ”, гр. Враца 

– 1 бр.; 

- Контролен лист за извършване на контрол на договор  с предмет 

„Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и 

упражняване строителен надзор върху СМР на многофамилни жилищни 

сгради на територията на град Враца, одобрени по НПЕЕМЖС”, гр. Враца – 

1 бр.; 

 

Община МЕЗДРА 

- Контролен лист за извършване на контрол на договор  с предмет 

„Инженеринг проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване 

на авторски надзор за обновяване за енергийна ефективност във връзка с 

реализацията на НПЕЕМФЖС на територията на община Мездра ”, гр. 

Мездра – 7 бр.; 
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- Контролен лист за извършване на контрол на договор  с предмет 

„Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и 

упражняване строителен надзор върху СМР на многофамилни жилищни 

сгради на територията на град Мездра, одобрени по НПЕЕМЖС”, гр. 

Мездра – 7 бр. 

            

          Цел 9. Повишаване  на сигурността на населението чрез 

превантивни мерки и ефективни действия при кризи, бедствия и 

аварии 
   Защита на населението при бедствия     

   Защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и 

имуществото при бедствия, е една от основните функции на органите на 

изпълнителната власт. 

     Във връзка с това през 2018 г. в направление „Защита на населението“ на 

територията на област Враца, бяха изпълнени следните мероприятия: 

 - Организиране и участие през месец март в заседание на Областния щаб за 

изпълнение на Плана за защита при бедствия, относно „Степента на готовност и 

предприетите на мерки за намаляване на риска от наводнения“, подготвяне на писмо 

до членовете, изготвяне на Протокол от срещата; 

Изготвяне на Заповед за сформиране н работна група с представители на 

териториалните звена на изпълнителната власт, която до месец май 2019 г. да 

извърши актуализация на Областен План за защита при бедствия, ведно с трите 

задължителни части към него – част „Наводнение“, част „Земетресение“ и част 

„Ядрена и радиационна авария“. В допълнение работната група да разработи и част 

„Снегонавяване и обледяване“. Заповедта беше сведена до знанието и на кметовете на 

общини в област Враца; 

              - Изготвяне на шест броя писма свързани с работата на работната група, 

както и организиране на две среща на групата, изготвяне на доклади до областния 

управител, събиране на информация от общите и членовете на работната група под 

формата на т.нар. шаблони, съгласно указанията, приети от Министерски съвет, 

свързани с актуализирането на Областния План; 

   - Изготвяне на Заповед за сформиране на междуведомствена комисия, 

която да извърши проверка на речните легла извън населените места в областта през 

месец май; 

   Извършване на проверка проводимостта на речните легла; 

               - Изготвяне на Заповед за сформиране на Комисия за обследване на 

техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията 

към тях ( КОТЕСЯСС ), съгласно чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите и чл. 212, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за 

техническото им състояние  в периода от началото на месец юни до началото на месец 

юли; 
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- Извършване на  проверката на язовирите за периода 05.06. – 04.07.2018 г., 

изготвяне на 89 броя констативни Протоколи и предоставяне на копия от 

същите на всеки от членовете на КОТЕСЯСС; 

 През месец юли, е проведена работна среща, в Областна администрация – 

Враца, свързана с: 

 1. Отчитане резултатите от проверката на язовирните стени и съоръжения в област 

Враца, извършена през месец юни от КОТЕСЯСС; 

 2. Дискусия, относно техническото и експлоатационно състояние на язовирните 

стени и съоръжения; 

 3. Предоставяне на информация от членовете на работната група, свързана с 

изготвянето на Областния план за защита при бедствия, както и на такава от 

общините за хода на разработване на Общинските планове за защита при бедствия. 

 

 През месец август е порведена работна среща на тема „Политика за 

стопанисване и управление на хидротехническите съоръжения на територията на 

област Враца“ с участието на представители, на общините от областта и членове на 

КОТЕСЯСС; 

     През месец октомври е свикано Заседание на Областния щаб за изпълнение на 

Плана за ЗЗБ, във връзка с подготовката на областта за зимен сезон 2018 -2019. 

     Извършени са седем броя проверки по сигнали, в това число и проверки             

за нанесени щети, вследствие от ураганен вятър, на имоти държавна собственост           

( сграда на ул. „Г. Бенковски“ 2 и сграда на ул. „Г. Бенковски“ 6 ). 

     Изготвени са становища до МКВП към МС, във връзка с получени копия на 

Искания за финансиране от общините до комисията. 

      Проведени са две заседания на Областния съвет за намаляване на риска от 

бедствия, съответно през месец март и месец октомври, на които са разгледани  и 

дискутирани следните въпроси: 

       1. Приемане на Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия в 

Област Враца през 2017 г.; 

       2. Разглеждане и обсъждане на Указанията за разработването и готовността за 

изпълнението на Плановете за защита при бедствия; 

       3. Степен на изграждане на доброволните формирования към общините в 

област Враца; 

       4. Степен на изграждане на доброволните формирования в областта, 

организиране и провеждане на обучения, на доброволците, както и оборудването им с 

техника и екипировка; 

       5. Осигуряване на устойчива и по-безопасна среда за живот на населението, в 

приетата през месец юли Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия с 

обхват на действие 2018 – 2030 г. 

             Изготвени са 44 броя писма до кметове на общини, териториалните звена на 

изпълнителната власт и централната власт, свързани с дейността по защита на 

населението. 

             Изготвена е подробна Справка до БДДР – Плевен, относно речните легла 

извън урбанизираните територии на област Враца, чиято проводимост е намалена;  
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     Безопасност на движението по пътищата 

 

          Mрез месец април e проведена ежегодна Областна викторина по безопасност на 

движението за ученици от 5 до 7 клас; 

             Проведена е операция „Европейски ден без загинали на пътя – EDWARD” на 

територията на област Враца, съвместно със сектор „Пътна полиция“ при ОД на 

МВР – Враца; 

             През месец ноември е проведено заседание на ОКБДП, свързано с: 

          1. Обсъждане на проект на Мерки за подобряване на безопасността на 

движението до 2020 г. ( предоставен от Министерство на вътрешните работи ); 

                   2. Обсъждане на предложения за отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 18 ноември 2018 г. 

Цел 10. Подобряване на дейността  по стопанисване, управление 

и разпореждане на държавната собственост 

            
           Действия по актуване и деактуване  

    През 2018 г са издадени 169 броя Актове за държавна собственост. 

 Актовете за държавна собственост са набрани и утвърдени в Електронната 

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

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

заверени копия на заинтересованите ведомства и Окръжна прокуратура – Враца. 

 По ЗДС са проведени ежемесечни комисии, за което са изготвени протоколи за 

утвърждаване от областния управител на област Враца. 

 

Издадени 15 броя Заповеди за отписване от Актовите книги за държавна 

собственост и 1 заповед за изменение. 

 

 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 

 

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

собственост без проведен търг на апартамент № 1 в гр. Враца, ул. “Васил Кънчов“ № 3 

в размер на 8 900 лева в полза на НКЖИ - София.  

2. Извършена е продажба на съоръжения - държавна собственост без проведен 

търг  трафопост в гр. Враца, м. «Турканица» в размер на 13 304,40 лева по сметка на 

Областна администрация - Враца. 

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

имоти на 05.09.2019 г. Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна 

държавна собственост – самостоятелен обект на първия етаж в жилищен блок 

«Самуил» 3 в гр. Враца, бул. «Васил Кънчов» № 78 в размер 16 116 лева в полза на 

Областна администрация – Враца. 

4. Изготвена е тръжна документация и обявен търг за продажба  на сграда – 

частна държавна собственост на 05.09.2018 г. в с. Галиче, община Бяла Слатина в 

размер на 3 800 лева в полза на Областна администрация - Враца. 
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5. Извършена е продажба на държавен недвижим имот – частна държавна 

собственост след проведен търг на апартамент № 1 в гр. Мездра, ул. “Хр. Ботев“ № 3 в 

размер на 7 320 лева в полза на НКЖИ – София. 

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

собственост след проведен търг на апартамент № 4 в гр. Мездра, ул. “Хр. Ботев“ № 3 в 

размер на 7 730 лева в полза на НКЖИ – София. 

 

Разпоредителни сделки с недвижими имоти, предоставени в управление на 

областния управител на област Враца с данъчна оценка над 10 000 лева на 

основание чл. 44, ал. 1 от ЗДС и чл. 3, ал. 3 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол 

 

1. Подадено е Заявление Изх. № 94 00-200-(9)/20.09.2018 г. до АПСК – София 

за приватизация на част от сграда в с. Попица, община Бяла Слатина с данъчна оценка 

57 225,90 лв.; 

2. Подадено е Заявление Изх.№ 04 00-4-/25/21.02.2018 г. до АПСК – София за 

приватизация на недвижим имот в гр. Враца, ул. «Г. Бенковски» № 2 с данъчна оценка 

151569,90 лв. 

 

Управление на недвижими имоти –  държавна собственост 

 

За имотите - държавна собственост през изтеклия период са изготвени 17 

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 2018 г. по подадени заявления от общини и ведомства са предоставени 

безвъзмездно за управление на недвижими имоти – частна държавна собственост, за 

което са издадени заповеди и договори за безвъзмездно предоставяне за управление, 

както следва: 

1. В полза на АСП - Враца е предоставен за управление безсрочно 

самостоятелен обект в гр. Враца, ул. „Лукашов“ № 1 с Договор от 

29.03.2018 г.; 

2. В полза на ДИКСИ е предоставен за управление недвижим имот в гр. 

Враца, ул. „Ал. Стамболийски“ № 7 с Договор от 24.01.2018 г.; 

3. По Заявление Вх. № 08 00-13-/41/ от 21.11.2018 г. на кмета на община 

Враца и РОбС – Враца е образувана преписка и изпратено становище до 

Министъра на културата за безвъзмездно предоставяне за управление на 

поземлен имот в землището на с. Оходен, община Враца. 

4. С писмо Изх. № 10 00-49-/68/ от 09.10.2018 г. е изпратена преписка до 

Министъра на културата във връзка с безвъзмездно предоставяне за 

управление на недвижими имоти на връх „Околчица“ в землището на с. 

Челопек за срок от 10 г. в полза на община Враца; 

5. С писмо Изх. № 03 00-105-/36/ от 20.12.2018 г. е изпратено становище до 

КПКОНПИ – София във връзка с предоставяне на петия етаж на 

административна сграда в гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 1 в управление 

на КПКОНПИ – София с РМС. 

6. С писмо Изх. № 10 00-20-/2/ от 19.09.2018 г. е изпратена преписка до 

Министъра на културата във връзка с безвъзмездно предоставяне за 

управление на недвижим имот на в местността „Градище“ – част от 

средновековна крепост „Вратица“ в землището на гр. Враца за срок от 10 г. 

в полза на община Враца; 
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Прехвърляне в собственост на общини на  недвижими имоти –  държавна 

собственост 

 

 По Заявление Изх. № 06 00-91/1/ от 28.12.2018 г. на кмета на община Роман и 

РОбС – Роман е образувана преписка за безвъзмездно прехвърляне в собственост на 

община Роман на недвижим имот – публична държавна собственост в гр. Роман, ул. 

„Пирин“ № 2 с РМС 

 

Отнемане правото на управление на  недвижим имот –  частна държавна 

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

 

1. Със Заповед № РД-18-ДС-61/14.11.2018 г. е отнето правото на управление 

от ИА „Автомобилна администрация“ на недвижим имот – сграда в гр. 

Оряхово с идентификатор 54020.504.1957.1. 

2. С писмо Изх. № 14 00-5-/19/ от 26.06.2018 г. е изпратено писмо до МЗХГ и 

АПИ във връзка с отнемане правото на управление на имоти от МЗХГ в 

обхвата на участъка за модернизация „Мездра – Ботевград“; 

 

Отмяна на Актове за общинска собственост на основание чл. 79, ал. 1 от 

ЗДС 

Със Заповед № РД-18-ДС-68/13.12.2018 г. е отменен АОС № 

3624/08.11.2018 г. на община Мездра за сграда „Дом на железничаря“. 

 

 

Издадени са заверени копия от документи: 39 броя. 

 

Жалби, сигнали, предложения: 13 броя. 

 

Извършени са проверка на съставените от общините АОС през 2018 г. 

 
            Обстоятелствени проверки: Издаване на удостоверение за наличие или липса 

на акт за държавна собственост на имот - 912 броя 

Имоти - държавна собственост, отдадени под наем 

Получени, разгледани и обработени заявления с искане за предоставяне под 

наем на помещения държавна собственост - 4 бр.; 

Сключени договори за наем, след проведен търг с тайно наддаване - 2 бр.; 

Прекратен договор за наем, поради изтичане на срока на договора - 1 бр.; 

Предоставен безвъзмездно за управление имот –държавна собственост – 1 бр. 

 Отдаване по  аренда на земеделска земя – частна държавна собственост 

 Сключени са 3 бр. договори със следните кооперации и частни земеделски 

производители: КСРСП“ МЛАДОСТ“, „МЛАДАГРО“ ЕООД и ЧЗП “СТЕФАН  

ЦВЕТАНОВ НАЧЕВ“. 

           ЦЕЛ 11. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ  

 

През годината, с оглед осигуряване на законосъобразно изпълнение  на 

правомощията на областния управител, се предоставяше своевременна информация 

по промените в нормативната уредба. При необходимост, бяха изготвяни становища с  

цел вземане на ефективни управленски решения. 

http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1972
http://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1972
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 Проверки за законосъобразност на решенията на общинските съвети и 

заповеди на кметове на общини  

Упражняван е текущ административен контрол за законосъобразност на 

решенията на общинските съвети на територията на област Враца, в т. ч. и 

предварителен.  

Проверени са 1 590 броя решения на 10-те общински съвета, за което са 

изготвяни становища до областния управител.  

От всички тях, 9 броя са върнати за ново обсъждане в съответните общински 

съвети със заповед на областния управител.  

Със заповед на областния управител на област Враца са оспорени пред 

Административен съд Враца 2 решения на Общински съвет Мездра, като предстои 

окончателно произнасяне на съда. 

 разгледани 76 броя заявления за изплащане на обезщетения за принудително 

отчуждаване на недвижими имоти - частна собственост, за държавна нужда за 

изграждане на обект: „Изграждане на обходен път на гр. Враца“ и на обект 

„Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград, с изготвени 

протоколи.  

Всички те са изплатени. 

 

ЦЕЛ 12. ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ 

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

Осъществено е процесуално представителство по 16 дела, като всички са 

решени в полза на Областна администрация – Враца.  

  

Осъществена е и друга юридическа дейност, включваща: 

 Достъп до обществена информация: 

 За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са постъпили 5 заявления за достъп 

до обществена информация. Две от заявленията са подадени от журналисти, две - от 

физически лица и едно - от неправителствена организация. Заявленията са писмени и 

са свързани с достъп до служебна информация. Темите, по които е поискана 

обществена информация са както следва: „Предотвратяване или разкриване на 

корупция или нередности “ – 2 броя, „Контролна дейност на администрацията“ – 1 

брой, „Процес на вземане на решения“ – 1 брой и „Отчетност на институцията“ – 1 

брой.                  

 С писмо с изх. № 44 00 -1 / 1 / от 30.01.2018 г. заявление за достъп до 

обществена информация, съдържащо искане за предоставяне на информация за 

центровете от семеен тип на територията на област Враца, на основание чл. 32, ал. 1 

от ЗДОИ е препратено по компетентност на Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ – Враца. 

 Със Заповед № РД-7 от 12.02.2018 г. е разрешен неограничен достъп по 1 

брой заявление до Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена 

информация за 2017 г., който включва и данни за направените откази и причините за 

това. 

 Със Заповед № РД-25 от 14.05.2018 г. е разрешен неограничен достъп по 1 

брой заявление до Заверено копие от Предписания за подобряване на техническото 

състояние, дадени от Комисията за обследване на техническото и експлоатационното 

състояние на язовирните стени и съоръженията към тая /КОТЕСЯСС/ на пролетната 

проверка на язовирите в област Враца за 2017 г. 

 Със Заповед № РД-43 от 13.06.2018 г. е разрешен неограничен достъп по 1 

брой заявление до Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата 

и учениците на област Враца 2017 -2019 г. 
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 С писмо с изх. № 94 00 - 670 / 1 / от 26.11.2018 г. заявление за достъп до 

обществена информация, съдържащо искане за предоставяне на информация за 

предоставяни услуги за лица с умствени увреждания, деменция и психо-социални 

разстройства на територията на областта, на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ е 

препратено по компетентност на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – 

Враца.  

 Няма обжалвани заповеди за предоставяне на достъп до обществена 

информация.  

 Процедури по ЗОП  

Подготвена документация за 1 процедура по реда на ЗОП с предмет: 

„Благоустроителни дейности в мемориален комплекс „Ботев път” – общини Козлодуй, 

Мизия, Борован и Враца” и 1 процедура - публично състезание по реда на ЗОП с 

предмет: „Планово почистване на речни участъци извън урбанизираните територии в 

област Враца за 2018 г.“ 

И двете процедури са проведени в съответствие със законовите изисквания, 

като не са констатирани нарушения. 

 

ЦЕЛ 13. ПОСТИГАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА 

ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ  

 

Изпълнявайки тази цел Областна администрация – Враца постоянно се стреми 

към добро финансово управление и прозрачност в дейността си. 

 Ежегодно, екип от служители и техните ръководители прави преглед на 

състоянието на системата за финансово управление и контрол.  Попълва се въпросник, 

по образец на Министерство на финансите и се изготвя доклад, които се предоставят 

на Министерски съвет. През 2018 г., след направения преглед за предходната година, 

общото състояние на системата за 2017 г. е оценено като добро. Определени са 

няколко области, които се нуждаят от развитие и подобрение и върху които беше 

съсредоточено вниманието през 2018 г.  

Ежегодните цели, които Областна администрация – Враца си поставя и се 

стреми да изпълнява по най-добрия начин, са свързани с правителствената политика и 

приоритети. Те са отправна точка при планирането на дейността й за съответната 

година. Отчетът на изпълнението на целите за 2017 г. и новите цели за 2018 г. са 

изготвени и изпратени в Министерски съвет в срок, като в същото време се 

публикувани на електронната страница на администрацията.  

Отчетът за 2017 г. показва, че от общо 19 стратегически цели на 

администрацията, 17 са напълно постигнати и отчетени със 100 % изпълнение, като по 

някои от целите индикаторите имат преизпълнение. 

Непълното изпълнение по 2 от тях, е както следва:  

По Цел 1. „Подобряване инвестиционната среда в Област Враца чрез 

подобряване на техническата инфраструктура: развитие на пътната инфраструктура; 

подобряване на енергийната ефективност“, са планирани и очаквани общо 13 

резултата. Напълно са постигнати 11 от тях, което представлява 84,62 % изпълнение 

на целта. Два от резултатите са преизпълнени. Индикаторът „50 броя“ проверени и 

подписани договори с Българска банка за развитие и общини от областта не е 

изпълнен, по обективни причини, които не засягат процедурата, която се извършва в 

Областна администрация – Враца. Индикаторът „1 бр. протокол от проведено 

заседание“ на Областния съвет за енергийна ефективност не е изпълнен, по обективни 

причини, тъй като отчетът за напредъка по НПЕЕМЖС е представен пред по-широка 

аудитория с представители на медии, бизнеса, общини, териториални звена, 

неправителствени организации и др.   

По Цел 19. „Опазване, поддържане и възстановяване на военни паметници на 

територията на Област Враца“, са планирани и очаквани общо 2 резултата, а e 
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постигнат 1, което е 50 % изпълнение на целта. Индикаторът „Проведени заседания с 

протоколи" на Областна комисия „Военни паметници“ не е изпълнен. 

Неизпълнението се дължи на дългосрочното отсъствие по здравословни причини на 

експерта от АПОФУС, който е и секретар на ОКВП. 

При изготвяне целите на Областна администрация - Враца за 2018 г. са 

отчетени наличните ресурси, ограниченията и възможностите на организацията. 

Планирането на стратегическите цели и приоритети беше обвързано със 

стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството, със стратегиите 

и другите планови документи, оказващи въздействие върху развитието на област 

Враца. Стремежът беше те да бъдат формулирани ясно и точно, така че да бъдат 

разбрани от ръководители и служители. 

Утвърдените от областния управител цели периодично бяха обект на анализ и 

предприемане на съответни действия и мерки с оглед тяхното постигане в максимална 

степен. 

Директорите на дирекции осъществяваха оперативната дейност по управление 

на рисковете, които биха могли да повлияят негативно върху изпълнението на целите 

на администрацията. За 2018 г. бяха установени 23 бр. рискове. 

Съветът за управление на риска (СУР) осъществяваше систематично 

наблюдение, риск-регистърът се преглеждаше периодично. Отговорните служители 

докладваха какво е въздействието от предприетите действия, има ли ефект от тях и 

дали е необходимо те да бъдат преразгледани и коригирани. Най-голямо внимание 

беше насочено към онези с оценка „Много висок риск“ и „Висок риск“, без да бъдат 

пренебрегвани и останалите. На свое заседание на 29.11.2018 г. СУР извърши 

годишен преглед на дейностите, които са осъществени за постигане на поставените 

цели, по дирекции и за администрацията като цяло. Бяха формулирани значимите за 

Областна администрация – Враца рискове. В края на отчетния период не бяха 

идентифицирани нововъзникнали рискове, които биха могли да повлияят негативно 

върху изпълнението на целите на администрацията.  

В следствие на периодичното наблюдение на рисковете и на планирането, 

възлагането и извършването на коригиращи действия през 2018 г., в края на годината 

78 % от първоначално установените са сведени до по-ниска оценка. Останалите се 

контролират и задържат в приемливи граници. Това налага извода, че рискове се 

управляват успешно и набелязаните и предприети действия дават резултат, което от 

своя страна показва ефективността на взетите управленски решения. 

Извършен е преглед на вътрешни документи (правила, правилници, 

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

Във връзка с промени в нормативната уредба изменения има за следните  

документи: 

1. Актуализирани и утвърдени:  

 Вътрешни правила за документооборота на счетоводните документи на 

Областна администрация – Враца, със Заповед № РД-6 / 12.02.2018 г. на областния 

управител на област Враца; 

 Амортизационна политика на Областна администрация – Враца, със 

Заповед № РД-103 / 28.11.2018 г. на областния управител на област Враца; 

 Счетоводна политика на Областна администрация – Враца, със Заповед № 

РД-115 / 20.12.2018 г. на областния управител на област Враца. 

2. Изготвени нови документи по дейността: 

 Вътрешни правила за информационна сигурност на автоматизираните 

информационни системи или мрежи в Областна администрация – Враца, със Заповед 

№ РД-45 / 21.06.2018 г. на областния управител на област Враца; 

 Политика за мерките за защита на личните данни в Областна 

администрация – Враца, със Заповед № РД-58 / 11.07.2018 г. на областния управител 

на област Враца; 
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 Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите и за установяване на конфликт на интереси на служителите в Областна 

администрация – Враца, със Заповед № РД-89 / 25.10.2018 г. на областния управител 

на област Враца; 

 Вътрешни правила за работа в Системата за електронен обмен на 

съобщения в Областна администрация – Враца, със Заповед № РД-102 / 28.11.2018 г. 

на областния управител на област Враца; 

 Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения 

чрез Система за сигурно електронно връчване в Областна администрация – Враца, със 

Заповед № РД-108 / 30.11.2018 г. на областния управител на област Враца. 

 В структурата на Областна администрация – Враца няма длъжност 

„финансов контрольор“. Задълженията по предварителен контрол за 

законосъобразност се изпълняват от служител, определен със Заповед № РД-3 / 

16.01.2018 г., като в нея е определен и втори служител, който да замества 

длъжностното лице при отсъствие. Предварителният контрол се извършва чрез 

проверки и попълване на контролни листове, в които служителят писмено изразява 

мнение за поемането на определено финансово задължение. Те се подписват и от 

главния счетоводител, а при необходимост от преценка на законосъобразността за 

извършване на разхода – и от главния юрисконсулт. Контролните листове се 

регистрират в регистри за приход и разход.  

В резултат на проведения ежедневен предварителен контрол за 

законосъобразност през 2018 г. са изготвени 2 084 броя контролни листове за разход, 

които са въведени в Регистър за разходите. Изготвените контролни листове за приход 

са 159 броя. Те също са въведени в Регистър за приходите.  

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

Във връзка с това, преди поемането на всяко финансово задължение, провеждане на 

процедури за възлагане на обществени поръчки, покупка на активи/услуги, сключване 

на договори, назначавания по трудово или служебно правоотношение, командироване 

в страната или в чужбина, плащане в брой или по банков път се полагат подписите на 

областния управител, главния счетоводител и/или главния юрисконсулт. 

Спазени са принципите и изискванията на Счетоводната политика на 

Областна администрация – Враца и Вътрешните правила за документооборота на 

счетоводните документи.  По този начин е извършено пълно, точно, вярно и 

своевременно осчетоводяване на всички приходи и разходи, отчетени са паричните 

средства, дълготрайните активи, материалните запаси и банковите операции. Изготвен 

е годишен отчет за 2017 г., а през 2018 г. – месечни и тримесечни отчети, които са 

представени в срок на първостепенния разпоредител с бюджет – Министерски съвет.  

Създадена е организация за поддържане на добро финансово състояние и 

добро финансово управление при спазване на финансова дисциплина и правилно 

разпределение на бюджетните средства. В тази връзка е осъществяван стриктен 

контрол върху плащанията, като поемането на ангажименти и извършването на 

разходи е съобразено с утвърдения бюджет на Областна администрация – Враца и 

наредените плащания в СЕБРА са в съответствие с представеното месечно 

разпределение на бюджета. 

Отчетените целеви и капиталови разходи в областта на електронното 

управление и за използваните информационни и комуникационни технологии също са 

в рамките на бюджета за 2018 г. 

Годишната инвентаризация на активите и пасивите на Областна 

администрация – Враца беше извършена в периода от 03.12.2018 г. до 31.12.2018 г., в 

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

начин, определени във Вътрешните правила за провеждане на инвентаризация на 

активите и пасивите в Областна администрация – Враца. 
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Областна администрация - Враца извърши годишна инвентаризация на 

материалните запаси в с/ка 3020 „Материали“, с/ка 990 „Активи в употреба изписани 

на разход“, с/ка 911 „Чужди дълготрайни активи“ и касовата наличност . 

Беше направена също инвентаризация на салдата по разчетните сметки. 

Инвентаризацията беше извършена от Централна инвентаризационна и 

Оперативна инвентаризационна комисия, съгласно Заповед № РД-105/28.11.2018 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. Изготвен е акт за брак. 

Данните от годишната инвентаризация дадоха достоверна информация при 

изготвянето на Годишния финансов отчет за 2018 г. на Областна администрация - 

Враца. 

ЦЕЛ 14. УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ИКТ В ДЕЙНОСТТА НА 

АДМИНИСТРАЦИЯТА  

 

През 2018 г. в Областна администрация – Враца е актуализирана 

задължителната информация за административните услуги в Регистъра на услугите, 

на основание Решение № 704 / 2018 г. на МС за изпълнение на задълженията на 

администрациите по Глава трета "Информация за административните услуги и 

режимите" на Наредбата за Административния регистър, като са спазени сроковете и 

реда за вписване. Тази информация се поддържа актуална и на електронната страница 

на Областна администрация – Враца, ведно с образците на заявления и вътрешните 

правила.  

В изпълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на 

изискването за легализация на чуждестранни публични актове Областна 

администрация – Враца е създала необходимата организация, считано от 01.01.2019 г. 

да са предоставя нова услуга - издаване на удостоверение по чл. 3, ал. 1 от 

конвенцията (заверка с апостил) за документи, издавани от кметовете и общинските 

администрации. Извършена е подготовка и са обучени двама служители за работа със 

системата.  

От 2018 г. Областна администрация – Враца предоставя възможност и 

насърчава потребителите на административни услуги да извършват плащането с 

платежна карта чрез ПОС терминално устройство. Информацията за това е 

публикувана на електронната страница на администрацията и на входа на Центъра за 

информация и административни услуги. За отчетната година 6 потребители на 

административни услуги са се възползвали от възможността. Приходите са в размер 

на 140 лв. 

На интернет страницата на администрацията и на официалното табло за 

обявления се поддържа информацията, че Областна администрация - Враца не изисква 

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

компетентни органи по КАО от изпълнителите/потребителите. Длъжностните лица, 

приемащи исканията, имат задължението да разясняват на заинтересованите лица това 

обстоятелство. 

 В попълнените анкети, както на сайта на администрацията, така и на хартиен 

носител в  Центъра за информация и административни услуги е дадена положителна 

оценка на административното обслужване. В книгата за мнения и предложения са 

вписани похвали за работата и отношението към потребителите на административни 

услуги. За 2018 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. 
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През 2018 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 10 425 лв. За всички тях 

са изготвяни отчети и приходите са отчитани всекидневно в счетоводството. Общо 

събраните приходи от такси за 2018 г. са 17 048.00 лв. 

 прием на комплекти от документи, свързани с проведени 1 конкурс, 2 

процедури по ЗОП и 3 търгове по ЗДС. 

 предоставяне на информация за движението по преписките на гражданите, 

както на място, така и по телефона.  

 записване за прием на Областния управител и на заместник областните 

управители, като са попълвани информационни листа по образец и е оказвано 

съдействие при организирането и провеждането на приемите. За 2018 г. 49 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 2018 г. 

административни услуги.  

Ефективно са управлявани и разходите в областта на електронното управление 

и за използваните ИКТ. Изготвяните отчети са в рамките на утвърдените средства. 

Подготвена е тригодишна прогноза за разходите в тази сфера. 

В изпълнение на указанията на Държавна агенция „Електронно управление“  

Областна администрация – Враца е оказвала съдействие за обмена на документи 

между администрациите по електронен път и намаляване кореспонденцията на 

хартиен носител. За изминалата година електронния документооборот е близо 20 на 

сто от общия. За 2018 г. регистрираните документи в деловодната система „Акстър - 

Офис“ са 6 782 бр. Всички те са проверени отговарят ли на изискванията, след което - 

регистрирани и сканирани в деловодната система. Издадените административни 

актове/заповеди на областния управител през отчетния период са 254 броя. 

 

ЦЕЛ 15. ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЯ  

 

           Организационната структура на администрацията беше предмет на действия, 

насочени към нейното развитие и по-добро функциониране. 

Поради постъпването им на друга работа, четирима служители са освободени 

по собствено желание и един поради придобито право на пенсия. На незаети 

длъжности са назначени служители, както следва: 

 един главен специалист в Дирекция АПОФУС, по трудово правоотношение; 

 един специалист в Дирекция АПОФУС, по трудово правоотношение; 

 един старши експерт в Дирекция АКРРДС след проведен конкурс за 

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

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 
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Новоназначените служители бяха подпомагани в тяхната работа с оглед 

професионалното им развитие и придобиването/развитието на административни 

умения и опит в съответните области на дейност. 

Деветнадесет служители преминаха успешно 36 обучения за професионално 

развитие. Чрез Института по публична администрация – София служителите взеха 

участие в 25 обучения. Двама от тях участваха и в предвидените в годишния план 

обучения.  

 По актуални теми като „Подготовка на счетоводните, финасовите и ТРЗ 

отделите във връзка с новата правна уредба на защитата на личните данни“, "Нови 

технологии в креативни и рекреативни индустрии" и „Работа, свързана с легализация 

на документи“ седем от служителите взеха участие в семинарите/обученията. 

За успешното им представяне те получиха съответните удостоверения/ 

сертификати.   

През 2018 г., Областна администрация – Враца беше работодател на 2-ма 

младежи, по условията на Програма „Старт на кариерата“, реализирала се в  периода 

05.02.2018 г. до 04.11.2018 г. Младите хора имаха възможност да получат знания и да 

придобият опит за работа в държавната администрация. Те получиха необходимата 

методическа помощ и професионална подкрепа и придобиха опит при изразяването и 

изготвянето на правни становища и проекти на административни актове до главния 

юрисконсулт.  

В Областна администрация – Враца се спазват нормите, предвидени в Етичния 

кодекс на служителите. 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. 

 

ЦЕЛ 16. ПОСТИГАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 

С цел осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху организацията 

и дейността на държавната администрация за постигане на ефективност в нейната 

работа е осигурен единен източник на информация на органите на изпълнителната 

власт – Интегрираната информационна система на държавната администрация. 

В изпълнение на тази цел и на задълженията, произтичащи от разпоредбите на 

Наредбата за административния регистър през 2018 г. са вписани данни за всички 

административни услуги и са публикувани актуални образци на заявления в 

Административния регистър. Информацията е налична и на електронната страница на 

администрацията.  

Събрана е и е систематизирана информация по различни показатели, която е 

попълнена в ИИСДА. Изготвен е Годишния доклад за състоянието на 

администрацията за 2017 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. 

 

 ЦЕЛ 17. ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО 

ОМП 

 

 За постигане на горепосочената цел усилията на ръководния и изпълнителния 

състав се определяха от следните основни задачи: 
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           1. Разработване и поддържане в готовност за изпълнение на плана за 

привеждане в готовност за работа във военно време, военновременния план и други 

планове и документи, свързани с отбраната на страната; 

           2. Организиране подготовката на ръководния състав на Областна 

администрация – Враца за работа във военно време; 

           3.  Организиране работата на Съвета по сигурност; 

           4. Организиране поддържането в готовност за използване на системата за 

управление за военно време;  

           5.  Планиране и координиране на дейностите по изграждането и поддържането 

на комуникационно-информационните системи за управление във военно време;  

           6. Организиране на денонощното оперативно дежурство за поддържане на 

готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение;  

           7.  Осигуряване на граждански ресурси в интерес на отбраната на страната;  

           8.  Подготвяне и организиране на режимното и ограничителното снабдяване на 

населението с основни хранителни и нехранителни стоки; 

           9. Планиране и разпределяне на финансовите средства за осигуряване на 

дейностите, свързани с  отбраната на страната; 

           10. Водене на оперативен отчет и организиране защитата на обектите от 

критичната инфраструктура за военно време; 

11. Методическо ръководство и контрол на дейностите по отбранително-

мобилизационна подготовка.  

Дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2018 година в 

Област Враца се определяха от изискванията на следните нормативни документи: 

           1. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

           2. Закон за държавните резерви и военновременните запаси; 

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

и юридически лица с възложени военновременни задачи;  

           4. ПМС № 212/10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за 

оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни 

бедствия и крупни производствени аварии; 

           5. ПМС № 351/19.09.1997 г. за приемане на Наредба за организацията и 

поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната 

администрация, дружества и организациите в мирно и военно време; 

           6. Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните 

резерви и военновременните запаси; 

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

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

           8. Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и 

сигурност на доставките по отбранително-мобилизационна подготовка през 2018 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 2017 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 2018 г. се 

проведе работна среща на служителите по ОМП от териториалната администрация на 

Република България през месец април в с. Старозагорски минерални бани. 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, актуализация на нормативните документи, поддържането и 
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възстановяването на военни паметници и актуални въпроси, свързани със Закона за 

защита на класифицираната информация. 

При упражняване на правомощията си по чл. 43, ал. 2 от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, съгласно чл. 44, ал. 1, областният 

управител се подпомага от Съвет по сигурност. 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 2018 г.,   

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

отбранително-мобилизационна подготовка през 2018 г., които също са утвърдени от 

областния управител.  

          През месец януари 2018 г. беше проведено заседание на ОСС. На същото беше 

приет новия Областен план за противодействие на тероризма. Има изготвен дневен 

ред, протокол и присъствен лист.  

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

и  № 258/2005 г. и се осъществява от пет броя дежурни – денонощно. Всички дежурни 

имат разрешения за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“. С 

дежурните по ОСС ежемесечно се провеждат занятия по познаване и изпълнение на 

функционалните им задължения. Провеждани са следните тренировки с Оперативните 

дежурни по ОСС: 

 всяка първа сряда от месеца - тренировки по сигналите „Роза“ и „Кокиче“; 

 по оповестяването и привеждане за работа във военно време;       

 през месец 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 2018 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 

юни 2018 г.“, на 02.06.2018 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. 
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 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. 1.6.1. от 

Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на 

доставките за изпълнение на дейностите по отсрочване на запасни и техника-запас от 

повикване във въоръжените сили при мобилизация през 2018 и 2019 г. през месец 

ноември е изготвена и изпратена в Министерство на отбраната и Военно окръжие ІІ-

ра степен – Враца заявка за безусловно отсрочване на запасни и техника-запас през 

2018 и 2019 г. 

 Планиране и разпределение на финансовите средства за осигуряване на 

дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка са извършвани съгласно чл. 

7, ал. 4, т. 1 от ПМС № 258/2005г. и Указанията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките за дейностите по ОМП през 2018г. 

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 2017 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 

2019 г. и по дейност 219 „Други дейности по отбраната; 

 обяснителна записка за допусканията, при които е разработена заявката за 

2019 г. и анализ на разходите, отразени в отчета за 2017 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 Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и 

сигурност на доставките по отбранително-мобилизационна подготовка през 2018 г, са 

изготвени и изпратени указания на областния управител до общините от Област 

Враца за изпълнение на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка 

през 2018 г. Извършвани са  проверки с цел упражняване на контрол по изпълнение на 

Плана за дейностите по ОМП през 2018 г. в общините от област Враца. 

Изпълнявайки задачите по отбранително-мобилизационна подготовка се 

поддържа тясно взаимодействие със експертите по отбранително-мобилизационна 

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

окръжие II степен – Враца, РЗИ - Враца, ОПС – Враца, ОПУ - Враца, ВиК ООД – 

Враца, „АЕЦ-Козлодуй“ и други юридически лица с възложени военновременни 

задачи на територията на областта. 

 

ЦЕЛ 18. СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И СЪХРАНЯВАНЕ НА КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ 

 

            Координиране на дейностите по проучване и поддържане на военните 

паметници през 2018 г. се извършваше съгласно чл. 2, ал 3, т. 11 от ПМС № 

258/02.12.2005 г. и чл. 6, ал. 4 от Закона за военните паметници. Дейностите се 

осъществяват чрез Областна комисия „Военни паметници“ към областния управител. 
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            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. 

120 бр. от тях са със статут на исторически недвижими културни ценности. 

            Организацията и дейността на Областна комисия „Военни паметници“ е 

определена в Правила и План за работа.  

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

световна война и участието на България е изготвен Областен план и списък с ВП за 

ремонт. Същите са изпратени в министерство на отбраната. С Постановление № 

157/30.07.2018 г. на Министерски съвет за област Враца бяха одобрени за 

финансиране мероприятия, както и ремонт и възстановяване на военни паметници в с. 

Зли дол и с. Царевец, община Мездра в размер на 2 500 лв. 

  С постановление № 253/22.11.2018 г. на Министерски съвет бяха одобрени 

допълнителни трансфери за други целеви разходи, за ремонт, възстановяване, 

изграждане и довършване на военни паметници в селата Борован, Добролево, 

Малорад, Нивянин и Сираково, община Борован в размер на 4 000 лв. и в с. Караш и с. 

Курново, община Роман, в размер на 8 600 лв. 

  През 2018 г. представители от Областна администрация – Враца, участваха 

активно при организацията и провеждането на мероприятия на територията на област 

Враца свързани с честванията на 100 години от Първата световна война и участието 

на България в нея. 

 

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 

2017 г. При извършената проверка не са констатирани нарушения. Изготвен е 

протокол от проверката, същият е утвърден от областния управител и екземпляр от 

него е изпратен в ТД“НС“ – Враца. 

 

 

 


