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УТВЪРЖДАВАМ : /п/ 

 

МАЛИНА НИКОЛОВА 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА 

 
                                  

                         РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                      ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

                      НА ОБЛАСТ ВРАЦА 
 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВРАЦА 

 

 

2015  
 

 

 

          За 2015година Дирекция АКРРДС в структурата на Областна администрация –
Враца определи приоритетите, целите и задачите, които  обосновани от задълженията 

на администрацията по Закона за администрацията, Устройствения правилник на 

областните администрации, Програмата на правителството  и програмните документи 

на областно ниво / Областна стратегия за развитие 2014 – 2020, Областна стратегия за 

развитие на социалните услуги в Област Враца (2010 – 2015 г.), Областна стратегия за 

опазване на околната среда 2010-2015, Национална програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради и документите на одобрените оперативни 

програми/. Основните раздели, които определят структурата на  настоящия доклад са 

следните: 

 

I.   РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ. ПРОЕКТИ 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 

III. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

IV. ТРАНСПОРТ, ВИК, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ИКОНОМИКА  

 

V.  ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И   

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

VI. ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

 

VII. КУЛТУРА  

 

VIII. ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 
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IX. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ТУРИЗЪМ 

  

X. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

XI. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ  

            И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

XII    АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 

 
I.          РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ПЛАНИРАНЕ, ПРОЕКТИ  

 

В изпълнение на задълженията на Областния управител по Закона за 

регионалното развитие  и подпомагането му от областна администрация са извършени 

следните дейности по организиране и порвеждане на: 

 

Заседания на Областен съвет за развитие 

Организационно-техническо осигуряване на заседание на Областния съвет за 

развитие: подготовка на предварителни материали, изпращане на покани и 

предварителни материали за заседанията, подготовка на сценарии, изготвяне на 

протоколи, изпращане на протоколите до членовете на Съвета и до Секретариата на 

РСР на СЗР.  Актуализиране на Заповед за състава на ОСР. 

През отчетния период са проведени две заседания на 28.04.2015 г. и на 

30.11.2015 г., както и работна среща на кметовете по решение на ОСР, на 8 май 2015 г. 

Заседание на 28 април 2015 г., свързано с изготвяне на Програма за 

Целенасочена инвестиционна подкрепа 

Във връзка с изготвяната от МРРБ Програма за Целенасочена инвестиционна 

подкрепа, на заседанието на ОСР на 28 април бяха разгледани предложения на 

кметовете на общините, за инвестиционни проекти, които имат ключова роля за 

икономическото развитие на областта и откриване на нови работни места и ще 

допринесат съществено за преодоляване на актуалните проблеми на общините. 

Направено беше обобщаване на проектните предложения на общините /съгласно 

приложена от МРРБ справка-образец/ за разглеждане от Областния съвет за развитие. 

Изготвена бе справка относно съотносимостта на проектните предложения 

към приоритетите, целите и мерките на Областната стратегия за развитие, преглед за 

съответствието на подадените проектни предложения с ключовите проекти, записани 

в Областната стратегия 2014-2020 г. и изготвяне на презентация за заседанието на 

Областния съвет за развитие. 

На Съвета беше одобрено решение от Областния съвет за развитие за 

проектите, които да бъдат предложени на МРРБ (съгласно изпратена справка-образец) 

във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на 

Северозападна България. 

В тази връзка и по решение на Съвета, на 8 май 2015 г. беше проведена и 

допълнителна работна среща с кметовете на общините от областта с цел прецизиране 

и приоритизиране на проектните предложения. Като резултат беше изпратено писмо 

до Иван Аспарухов, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, с 

което предоставихме проектите за включване в програмата за развитие на 

Северозапада, приети на заседание на ОСР на 28 април и приоритизирани на 

допълнителна среща с кметовете на 8 май.  
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Изготвени бяха справка и анализ относно приоритетите и насочеността на 

проектите и разпределението им по общини и по теми. 

 

Целенасочена инвестиционна програма 

Проектът на ЦИП, касаещ Северозападния район бе разгледан и обсъден на 

работна среща с кметовете на общини от областта, проведена на 19 ноември. Като 

резултат бе подготвено обобщено предложение за общините и Областна 

администрация с актуализираните проекти, които да бъдат включени в Програмата, 

както и становища от общините. Информацията е предоставена на МРРБ и на 

Национален център за териториално развитие – гр.София, изпълнителят, разработващ 

ЦИП. 

Проектът на ЦИП бе представен на извънредно заседание на РСР на СЗР, проведено 

на 24 ноември във Враца.  

 

Заседание на ОСР на 30 ноември 2015 г. 

     На заседанието бе представен актуалния състав на Областния съвет за 

развитие, след проведените избори за местна власт, избрани бяха представители на 

ОСР в състава на РСР на СЗР, съгласно чл. 18, ал. 4 и ал. 5, т. 1 от ЗРР. Разгледана бе 

темата за координация и партньорство между Областния управител и кметовете. На 

заседанието бе представена и приета Областна стратегия за развитие на социалните 

услуги в област Враца 2016-2020 г.  

Актуализиране на заповеди за областни съвети и комисии 

   Актуализирана беше заповедта за Областен съвет за развитие. 

Логистична подкрепа във връзка със заседания на РСР на СЗР: 

  Подпомагането на функционирането на РСР на СЗР, съобразно приетия план 

за дейността му и взаимодействие със секретариата на Регионалния съвет за развитие 

на СЗР включва следните дейности: 

 Кореспонденция, водена с Кметовете на общини, ДРЗС Монтана и ОПУ 

във връзка с осигуряване на информация за целите на Годишния доклад за изпълнение 

на РПР на СЗР за 2014 г. (3 бр.) 

 Структуриране на информация за годишния доклад на РПР на СЗР за 

2014 г. и изпращането й на Секретариата на РСР на СЗР. 

 Изготвено предложение за промени в законодателството за регионално 

развитие и изпратено до Секретариата на РСР на СЗР. 

 Изготвени предложения за дневен ред на заседание на РСР на СЗР, 11-12 

юни в гр.Вършец. 

               Председателството на РСР на СЗР от страна на Областния управител на 

Област Враца 

Подпомагане работата на Секретариата на РСР на СЗР при организация на 

заседанията: 

 Кореспонденция с областните управители на областите в СЗР във връзка 

с изготвяне на последваща оценка на ОСР 2007-2013 г. и предложения за проект на 

дневен ред за заседание през септември.  

 Изпратено по ел. поща до РСР на СЗР (за сведение) писмо от ОУ до 

Областните управители на областите от СЗР във връзка с предложения за дневен ред 

за заседание през септември и информация за последващите оценки на областните 

стратегии за развитие. 
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 Преглед на нормативната уредба, касаеща функциите на областния 

управител и финансовото им осигуряване. Подготвена таблица, обобщаваща 

информация от експерти в ОА Враца. 

 Подготвен материал, съдържащ предложения за законодателни промени, 

касаещи работата на областните управители. 

 Изготвяне на писма- покани за участие в заседание на РСР на СЗР, до 

Деница Николова-Зам.министър на регионалното развитие, Николина Ангелкова–

министър на туризма, Здравко Сечков – ФРМС, Ивелина Пенева-МИ, Даниела 

Димитрова – Форум Гражданско участие Подготвено писмо-покана за участие в 

заседанието до Людмил Върбанов, секретар на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.   

 Писмо до областните управители в СЗР и изпращане на предварителни 

материали по точките от дневния ред на заседанието на РСР през септември във 

Враца.  

 Организационна дейност, свързана със заседание на РСР на СЗР във 

Враца: брой участници и подготовка на предварителните материали и сценарий, печат 

на материалите;  

 Съдействие на Секретариата на РСР на СЗР при настаняването на 

членовете на РСР на СЗР в хотел "Чайка", гр. Враца, при подготовката на табелите и 

папките за заседанието на РСР; 

 Участие в заседанието на РСР на 09-10.09; 

 Писмо за определени представители на РСР на СЗР в Комитета за 

наблюдение на ОП "Региони в растеж" 

 Писмо до Министър Лукарски - номиниране членове и техни 

заместници в раб. група по ОП за инициатива за МСП 

 Взаимодействие  с Ирина Михайлова, Секретар на РСР на СЗР и с Анна 

Ангелова, началник отдел "Програмиране и подбор на операции", дирекция 

"Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция", АСП, във 

връзка с писмо от АСП за определяне представители на СЗР за комуникация по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана 

от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.  

 Кореспонденция с АСП, във връзка с определяне представители на СЗР 

за комуникация по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите 

се. 

 Съдействие при подготовка на извънредно заседание на РСР на СЗР във 

връзка с представяне на ЦИП, на 24.11.2015 г. 

 Съдействие при подготовка на заседание на РСР на СЗР на 17-

18.12.2015 г. 

 Проведено извънредно заседание на РСР на СЗР на 24.11.2015 г. във 

Враца. На заседанието беше представен и обсъден проекта на ЦИП. Присъстваха 

освен членовете на РСР на СЗР и кметовете (или техни представители) на всички 51 

общини от СЗРайон. 

 

 

Извършена работа по Стратегически и програмни документи 
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                Осъществяване на наблюдение изпълнението на планови и стратегически  

документи на областно и общинско ниво.  

 В тази връзка е водена кореспонденция с кметовете за предоставяне на 

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

и напомняне за изготвяне на Годишните доклади за наблюдение на ОПР 2014-2020. 

Преглед на решенията на общинските съвети с цел информиране за изготвените от 

общините доклади. Изготвена е справка за стратегическите документи на общините – 

ОПР 2014-2020, Годишни доклади за изпълнението на ОПР 2014-2020 за 2014 г. и 

Последваща оценка на ОПР 2007-2013 г. До общините Борован, Криводол, Хайредин 

и Оряхово са изпратени напомнящи писма за непредставени доклади за наблюдение 

на ОПР за 2014 г. 

 Изготвяне на доклад за изпълнение на ОСР 2014-2020, за 2014 г., на 

основата на годишните доклади за изпълнение на ОПР и на Годишния доклад за 

изпълнение на РПР на СЗР.  

 Водени преписки с МС и МРРБ за осигуряване финансов ресурс за 

изготвяне на последваща оценка на Областната стратегия за развитие за периода 2007-

2013. 

 Кореспонденция  до главния секретар на МС във връзка с изготвяне на 

последваща оценка на ОСР 2007-2013 г. на областите от СЗР. 

 Кореспонденция с Г-н Иван Аспарухов, Зам.-министър на регионалното 

развитие и благоустройството – относно предоставяне информация за определените в 

ОСР 2014-2020 г. райони за целенасочена подкрепа и решението за приемане на 

Областната стратегия.  

 Изготвено становище за подкрепа на Проект на Решение на МС за 

одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на ЗРР. 

 Изготвени 6 бр. становища до МС за съгласуване на Проект на Решение 

на Министерския съвет за одобряване на Доклад относно резултатите от 

последващата оценка за изпълнението на Регионалните планове за развитие на шестте 

планови района. 

 Във връзка с осъществяване на държавната политика на областно ниво – 

изготвен отчет за МС и пояснения към данните за степен на изпълнение на 

Областната стратегия в %. 

 Участие в разработване на проект на Стратегия за децентрализация.  

 Изготвено становище за подкрепа на Проект на Решение на МС за 

одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на ЗРР. 

 Запознаване с План за действие за периода 2015-2016 за изпълнение на 

национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване; 

 Изготвена електронна анкетна карта във връзка с изготвяне на 

методически указания за изготвяне на концепциите и схемите за пространствено 

развитие по чл. 7Б-7Д от ЗРР;  

 

Наблюдение изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги / ОСРСУ/ от ЗМО и ОКЕ и организиране работата по разработване на 

Областната стратегия за периода 2016-2020 г., включва следните извършени 

дейности: 
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               Организиране и координация процеса на изготвяне на Областна стратегия за 

развитие на социалните услуги и работата на ЗМО и ОКЕ. Участие в разработването и 

финализирането  на ОСРСУ 2016-2020 г., както следва:  

 

 Актуализиране заповед за състава на Областен координационен екип на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги.  

 Провеждане на работни срещи с членове на ЗМО и ОКЕ за определяне 

на предстоящи дейности и дневен ред на заседание на екипите на ЗМО и ОКЕ и 

подготовка за разработване на социална стратегия за периода 2016-2020 г.  

 Участие в семинар (13.02.2015 г.) по проект „Развитие на системата за 

планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, свързан с 

насоки за планиране на социални услуги в областта за новия програмен период 2016-

2020 г. 

 Изготвена Концепция за разработване на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. 

 Изготвен Календар за изпълнение на дейностите и План за работата по 

изготвяне на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.  

 Кореспонденция до заинтересованите страни във връзка с разработване 

на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. 

 Проведени 3 работни срещи с координаторите към РДСП по проект 

„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на 

регионално равнище” за подготовка и обсъждане на инструментариума, плана, 

структурата на анализа, презентацията и дневния ред на заседанието на 22 май. 

Разработен окончателен вариант (заедно с координаторите по проект за развитие на 

социалните услуги към МТСП) на формуляри за попълване и образци. 

 Организационно-техническо осигуряване и участие в съвместно 

заседание на Областен координационен екип /ОКЕ/ и Звено за мониторинг и оценка 

/ЗМО/ на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г. и на 

създаденият със Заповед № РД-18-К22/13.05.2015 г. на Областен управител на Област 

Враца, Областен екип за стратегическо планиране на социалните услуги и 

разработване на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. 

– 22 май 2015 г. Представена презентация. Изготвен протокол. 

 Изготвяне на заповед за създаване на Областен екип за стратегическо 

планиране на социалните услуги и разработване на Областната стратегия за развитие 

на социалните услуги 2016-2020 г. 

 Кореспонденция с кметовете относно формуляри за попълване и 

образци във връзка с разработване на ОСРСУ 2016-2020 г. 

 Кореспонденция с РЗИ – Враца, ДРСЗ – Монтана и РИО – Враца – 

относно формуляри за попълване и образци във връзка с разработване на ОСРСУ 

2016-2020 г. (3 бр.) 

 Подготовката на анализа включваше : регулярното и при необходимост 

провеждане на работни срещи с координаторите за социалните услуги; изпратена по 

ел. поща информация от ДРСЗ Монтана и РИО Враца до представителите на 

общините, за да им бъде полезна при подготовка на общинските анализи; проведена 

работна среща с представители от община Мездра и община Роман по повод 

подготовката на ОСРСУ; запознаване с анализа на ситуацията и оценка на 

потребностите от социални услуги на общините Оряхово, Мизия, Козлодуй, Роман, 
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Бяла Слатина, Враца; подготовка на материали във връзка с разработване на анализа и 

разписване анализа за ОСРСУ 2016-2020 в частта, ангажимент на ОА – Враца; 

консултации с експерти от РИО във връзка с анализа на ОСРСУ 2016-2020г.; 

подготовка и провеждане на заседание на Екипа за разработване на ОСРСУ, на 24 

септември; кореспонденция с кметовете във връзка с предоставяне на информация за 

Стратегията за социални услуги. 

               В резултат от извършената работа по Стратегията тя беше приета и утвърдена 

от Директора на РДСП, Областния съвет за развитие и Областния управител, 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г., която е изготвена 

без външна консултантска помощ и е трета в страната до настоящия момент. 

 

Поддържане на база от данни  

През месец ноември 2015 г., на база информация от ИСУН е актуализирана 

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

програми. 

 

Реализация на проекти на Областна администрация 

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

при бедствия в трансграничната зона“ EMERG-VR/DJ, MIS-ETC Code 692, договор за 

безвъзмездна финансова помощ 29948/20.04.2012 г. по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. – със срок за финализиране до 

края на м.декември 2015 г. 

               Във връзка с работата по проекта за съответния период бяха изготвени 4 

Доклада за напредъка, с пояснителни записки към тях, 2 Искания за възстановяване 

(№ 4 и 7), ежемесечно изготвяна Инструкция 53, преводи на документите по проекта, 

както и беше осъществявана кореспонденция с партньорите по проекта, СТС, РО за 

ТГС в Кълъраш, подизпълнителите по проекта и участниците в обученията. В 

изпълнение на Дейност 5 „Срещи между партньорите“ бяха проведени 4 работни 

срещи в гр. Враца, 3 работни срещи и 2 семинара в гр. Крайова. По Дейност 10 „Общо 

обучение за извънредни ситуации“ бяха проведени 6 обучителни курса и 4 обучения 

на теория и на терен с представители на РД „ПБЗН“ - Враца, Военно формирование 

54990 - Враца и Инспекторат за извънредни ситуации „Олтения“ - Крайова. В 

изпълнение на Дейност 26 „Листовки, брошури, постери и стикери“  бяха отпечатани 

материалите за информация и публичност, съгласно предвиденото в Апликационната 

форма. По Дейност 28 „Статии в пресата“ бяха публикувани 2 прес-съобщения, преди 

и след финалната пресконференция, организирана от Областна администрация - 

Враца на 02.11.2015 г., в изпълнение на Дейност 30 по проекта. 

 Дейностите по изпълнение на проект „Трансграничен Център за 

Информация и Комуникация Долж-Враца“ MIS-ETC Code 666  по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. – със срок за 

финализиране до края на м.декември 2015 г.включват следното : 

                  Оказване на техническо съдействие на представители на подизпълнители 

във връзка със сключен договор по Проект „Трансграничен център за информация и 

комуникация Долж – Враца“. Изготвяне и изпращане ежемесечно на Инструкция 53,  

участие в работна среща на 25-26.05.2015 г., организирана от Регионалната 

библиотека-партньор по проекта. Водене на кореспонденция с партньорите по Проект 
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„Трансграничен център за информация и комуникация Долж – Враца“ във връзка с 

работна среща и участие в нея на 17-18.02.2015 г. в гр.Крайова. Изготвяне на Доклади 

за напредъка и изготвяне на Анекс 1 и Таблица 2 във връзка с дейности по проект 

„Трансграничен център за информация и комуникация Долж – Враца“. 

Новите проектни предложения, подадени на 30 .09.2015 г. за финансиране в 

рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния 

– България 2014-2020 , са следните: 

 Опазване, популяризиране и развитие на културното наследство и 

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

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

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

проекта : 3 102 806,71 евро за Областна администрация-Враца. Целта е  да се осигури 

устойчив подход за интегрирано управление на културното  наследство и опазване на 

околната среда. Дейностите включват реконструкция и осъвременяване на 

съществуващата инфраструктура и създаване на Еко-кампус за туристическо и 

информационно обслужване за целогодишно ползване. 

 Координирани и ефективни реакции на властите при извънредни 

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

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

Долж. Бюджет на Областна администрация-Враца 3 022 986,72 евро. Основна цел–

Повишаване на координацията и ефективните реакции на властите при извънредни 

ситуации, причинени от трансгранични бедствия в региона Долж-Враца.  

 Трансгранично сътрудничество за управление на риска и водните 

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

Румъния, Инспекторат за извънредни ситуации Олтения Долж, Басейнова дирекция 

Долж. Бюджет на проекта : 3 130 653,12 евро за Областна администрация-Враца за 

създаване на интегрирана система  и подобряване на капацитета за управление на 

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

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

легло на река Скът и река Ратанглава. 

Проектни предложения, които са в процес на изготвяне и подаване за 

финансиране в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество 

Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 

 

 Създаване на Европейска група за териториално сътрудничество Долж-

Враца. Бюджет на проекта: 750 000 евро за Областна администрация – 

Враца 

 

България-Сърбия  

Проектни предложения, които са в процес на изготвяне и подаване за 

финансиране в рамките на Програма Интеррег-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България – Сърбия 2014-2020: 
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 Създаване на „Трансграничен туристически център за преквалификация 

и   обучение Враца-Ниш“. Бюджет на проекта: 416 000 евро за Областна 

администрация – Враца; 

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

Бюджет на проекта: 478 000 евро за Областна администрация – Враца. 

 

 

IІ.       УПРАВЛЕНИЕ СТОПАНИСВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ 

ИМОТИ – ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 

 

Издадени 36 броя Актове за държавна собственост 

 Актовете за държавна собственост са изготвени и утвърдени в Електронната 

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

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

заверени копия на заинтересованите ведомства и Окръжна прокуратура – Враца. 

 

Издадени 35 броя Заповеди за отписване от Актовите книги за държавна 

собственост на недвижими имоти 

 Заповедите са изготвени и утвърдени в Електронната програма «Регистър 

имоти» и вписани в Спомагателния регистър на имотите – държавна собственост. 

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

 

Разпоредителни сделки по Закона за държавната собственост на недвижими 

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

Област Враца 

 

 Извършена продажба на държавен недвижим имот – частна държавна 

собственост без проведен търг на ½ идеална част от поземлен имот в гр. Враца, ул. 

«Цар Борис І» № 8. 

 Изготвена тръжна документация и обявен търг за продажба на на 

10.12.2015 г. за 5 броя недвижими имоти на територията на област Враца  

 

Разпоредителни сделки с недвижими имоти на други ведомства и държавни 

предприятия 

  

              Извършена продажба на държавен недвижим имот – частна държавна 

собственост с търг, проведен от ДП «НКЖИ» - гр. София на УПИ № ХV в кв. 16 по 

плана на гр. Оряхово с площ 1 710кв.м. 

 

Разпоредителни сделки с недвижими имоти, предоставени в управление на 

Областния управител на Област Враца с данъчна оценка над 10 000 лева по реда 

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

следприватизационен контрол 

 

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

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

площ 13 536 кв.м бяха изискани и събрани нов набор от документи през 2014г. за 

изготвяне на анализ на правното състояние, на приватизационна оценка и 

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

публичен търг не е проведен, поради неподадени предложения за участие в търга. 
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Във връзка с подадено Заявление Изх.№ 10 00-25-(34)/23.05.2013г. до АПСК – 

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

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

нов набор от документи и с Решение № 3362-П/30.01.2015 г. на АПСК е обявен 

публичен търг, но няма подадени предложения за участие в търга. 

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

София за приватизация на поземлен имот № 122559.1021.327  по КККР на гр. Враца, 

ул. «В. Кънчов» са изискани и събрани нов набор от документи и с  Решение № 3391-

П/14.10.2015 г. на АПСК е обявен публичен търг за продажба. 

 

Управление на недвижими имоти –  държавна собственост 

 

За имотите - държавна собственост през изтеклия период са изготвени 15 

заповеди за участие в комисии за проверки, приемане, предаване на недвижими имоти 

и изготвени протоколи за състоянието на имотите, като е уточнено състоянието им в 

момента, ползват ли се по предназначение, отдадени ли са под наем, кога е извършван 

ремонт. 

През 2015 г. по подадени заявления от общини и ведомства са предоставени 

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

което са издадени 4 броя заповеди за безвъзмездно предоставяне за управление. 

Изготвени са следните договори за безвъзмездно предоставяне в управление: 

Договор от 06.10.2015 г. с Община Мездра за стая № 311 в гр. Мездра, ул. „Иван 

Вазов“ № 2; Договор от 10.07.2015 г. с НСИ за недвижим имот в гр. Враца, ул. „Г. 

Бенковски“ № 2;  

 

Прехвърляне в собственост на Общини на  недвижими имоти –  държавна 

собственост 

 

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

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

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

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

Враца и с РМС № 571/31.07.2015 г. сградният фонд е прехвърлен на Община Враца, 

изготвен е Договор от 27.08.2015 г. 

2. На основание РМС № 51/30.01.2015 г. е прехвърлен безвъзмездно в 

собственост на Община Враца недвижим имот в гр. Враца, ул. „Полк. Кетхудов“ № 

21, сключен е Договор от 16.02.2015 г. и приемно-предавателен протокол. 

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

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

от 09.02.2015 г. и приемно-предавателен протокол. 

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

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

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

 

Отнемане правото на управление на  недвижими имоти –  частна държавна 

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

 

1. След положително Становище от Община Враца е издадена Заповед № РД-

18-ДС 64/23.09.2015г. на Областния управител на Област Враца за отнемане правото 

на управление от Община Враца на недвижим имот в гр. Враца, ул. „Г. Бенковски“ № 

13; 

2. След положително Становище от БАБХ – София е издадена Заповед № РД-

18-ДС 65/23.09.2014г. на Областния управител на Област Враца за отнемане правото 

на управление на недвижим имот в гр. Криводол – ветеринарна лечебница. 
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3. След положително Становище от МЗХ е издадена Заповед № РД-18-ДС 

68/02.10.2015 г. на Областния управител на Област Враца за отнемане правото на 

управление на недвижим имот в с. Оходен, община Враца. 

 

 

Предоставяне на имоти държавна собственост за управление  

         Получено и разгледано Заявление № 1000-5/26.01.2015 г. от Община Враца, за 

предоставяне на помещение в ж-к „Сениче“, гр. Враца, за разкриване на клуб за хора с 

увреждания и пенсионери. Във връзка със заявлението е изготвено и изпратено писмо 

изх. № 1000-5-(1)/26.01.2015 г., с отказ поради липса подходящо помещение за тази 

цел в ж-к „Сениче“. 

 

Възлагане и утвърждаване на експертни оценки за пазарната цена на недвижими 

имоти във връзка с продажбата им 

 

 През 2015 г. са изготвени 6 броя Заповеди на Областния управител на Област 

Враца за възлагане и утвърждаване на експертни оценки. 

 

Предоставяне на копия от документи 

           През 2015 г. са обработени 31 броя заявления за предоставяне на копия от 

документи. 

 

Деклариране на имоти – държавна собственост по ЗМДТ 

 

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

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

Декларирани са новопридобитите имоти и са отписани продадените и 

предоставени имоти от съответната Община. 

 

1. Издадени Удостоверения за наличието на АДС, реституционни претенции 

и отписване от актовите книги за държавна собственост: 102 броя. 

2. Изготвена Заповед № РД-18-ДС 50/08.07.2015 г. за отчуждаване на част от 

поземлени имоти в землището на гр. Оряхово; 

3. Изготвена Заповед № РД-18-ДС 60/15.09.2015 г. за доброволна делба на 

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

4. Проверка на изпратените от общините  Актове за общинска собственост на 

основание чл. 58, ал. 5 от ЗОС; 

5. Обработка на постъпилите заявления и жалби за земеделски земи по реда 

на ЗСПЗЗ – общо 5 броя; 

 

Организация и провеждане на комисии по ЗДС – 24 броя, докладване на преписки и 

съставяне на протоколи. 

 

Предоставяне на административна услуга на граждани – издаване на 

удостоверения по обстоятелствени проверки 

Във връзка с извършване на проверки по регистрите на държавните имоти и 

издаване на  удостоверения по преписки по обстоятелствена проверка e извършено 

следното: 

1. Обработени преписки - 490 бр.; 

2. Издадени удостоверения – 700 бр.; 

3. Изготвени писма 17 бр., до заявители, общини или други институции за 

представяне на допълнително информация; 
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4. Издадени заверени копия на актове за държавна собственост във връзка с 

обстоятелствени проверки – 17 бр.; 

5. Консултации с граждани относно предоставянето на услугата; 

6. Комуникации със служители на общини относно уточняване на 

идентификатори на имоти и др.  

 

Отдаване на имоти държавна собственост под наем   

1. Изготвена е Заповед № РД-18-ДС 67/29.09.2015 г. за откриване и 

провеждане на  процедура за отдаване под наем на 5 бр.  имоти държавна собственост 

находящи се на следните адреси :  

гр. Враца, ул. „Сестри Хаджикръстеви“ № 9; 

гр. Враца, ул. „Цар Борис I“ № 8; 

гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 135. 

2. Посещение на имотите на място, изготвяне на снимков материал относно 

техническо състояние и изготвяне на схема на сградите по помещения и по етажи с 

отразени размери и изчислени полезни площи. 

3.  Изготвени са 4 бр. писма за издаване на актуални скици за имотите обект 

на търга. 

4.  Във връзка с провеждането на тръжната процедура е изготвена пълна 

тръжна документация, публикувани са обяви в едни местен и един национален 

ежедневник. След провеждането на търга са изготвени 5 бр. протоколи, в които е 

отразено, че поради липса на кандидати, тръжната процедура е прекратена. 

5.  Във връзка с писмо вх. № 9100-3-(3)/01.04.2015 г. от ПП ГЕРБ е изготвен 

анекс за прекратяване на договор за наем на ПП ГЕРБ за държавен имот находящ се в 

гр. Мездра, ул. „Иван Вазов“. Изготвяне на Заповед № РД-18-ДС 32/08.04.2015 г. за 

назначаване на комисия за приемане на имота. Изготвен приемателно предавателен 

протокол. 

6. Изготвена е Заповед № рд-18-ДС 19/06.02.2015 г., с която е назначена 

комисия, за извършване на проверка на имотите държавна собственост, отдадени под 

наем на политически партии.  Комисията е констатирала, че имот на адрес ул.. 

„Искър“ 2, гр. Враца, който е отдаден под наем на ПП ДПС не се стопанисва и е в 

лошо състояние. В тази връзка е изготвено и изпратено писмо изх. № 9100-11-

(7)/17.02.2015 г., до централата на ПП ДПС. 

7. Във връзка с непокрити стари задължения за наем от ПП СДС за имот с 

адрес: ул. „Лукашов“ 1, гр. Враца, са изчислени задълженията и е изготвено писмо 

изх. № 6200-2-(83)/19.05.2015 г. до ПП СДС за уведомяване за наличие на задължения 

с приложени копия от фактури. 

8. Във връзка със задължения за наем за 4 месеца, за имот с адрес: ул. 

„Лукашов“ 1, гр. Враца, отдаден под наем на ПП АТАКА, е изготвено Уведомление № 

9100-1-(5)/12.08.2015 г. за прекратяване на договора за наем. Изготвена е Заповед № 

РД – 107/26.08.2015 г. за назначаване на комисия за приемане на имота. В тази връзка 

е изготвен констативен протокол от 31.08.2015 г., но имотът не е предаден. 

9. Получени, разгледани и обработени заявления с искане за предоставяне 

под наем на помещения държавна собственост от:  ПП „Глас Народен“ с вх. № 9100-

2/21.01.2015  г.; ПП АБВ с вх. № 9100-1/19.01.2015 г.; „Център за езиково и бизнес 

обучение Враца“ ООД “вх. №7000-43/03.07.2015г. ; ПП СДС вх. 9100-4/16.02.2015 г.; 

ПП АТАКА вх. № 9100-1-(6)/31.08.2015 г. 

 

Проверки на имоти държавна собственост 

                На основание Заповед № РД-18-ДС 19/06.02.2015 г., комисия от служители 

на Областна администрация – Враца извърши  проверка на състоянието на имотите, 

отдадени под наем на политически партии. Във връзка с проверката е изготвен 

снимков материал и е изготвен протокол. На основание Заповед № РД-18-ДС 
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26/19.03.2015 г. комисия от служители на Областна администрация – Враца извърши 

проверка на състоянието на следните имоти:  

 гр. Враца, ул. "Ген. Скобелев" № 10; 

 гр. Враца , ул."Мито Орозов" № 16;  

 гр. Враца, ул. „Сестри Хаджикръстеви“ 9; 

 гр. Враца, бул."Демокрация" № 14. Във връзка с проверката е изготвен 

снимков материал и протокол. 

               На основание Заповед № РД-18-ДС 30/27.03.2015г. комисия от служители на 

Областна администрация – Враца извърши проверка на състоянието на следните 

имоти:  

 гр. Враца, ул. „Софроний Врачански“ № 6;  

 гр. Враца, ул. „Александър Стамболийски“ № 7;  

 гр. Враца, ул. „Мито Цветков“  № 2;  

 гр. Враца, ул. „Георги Апостолов“  № 2;  

 гр. Враца, ул. „Складова“,  

 гр. Враца, ул. „Цар Борис I“ № 8;  

 гр. Враца, ул. „Полк. Кетхудов“ № 18-20;  

 гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“. Във връзка с проверката е изготвен 

снимков материал и протокол. 

             На основание Заповед № РД-18-ДС 31/06.04.2015 г. комисия от служители провери на 

място  състоянието на следните имоти:  

 гр. Враца, ул. „Демокрация“ № 14; 

 гр. Враца, ул. „Стоян Заимов“ № 2; 

 гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ 135; 

 гр. Враца  ул. „Христо Ботев“ № 46; 

 гр. Враца ул. „Христо Ботев“ № 79; 

 гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 133; 

 гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 140; 

 гр. Враца, ул. „Георги Бенковски“ № 6; 

 гр. Враца, ул. „Георги Бенковски“ № 13; 

 гр. Враца, ул. „Лукашов“ № 1; 

 гр. Враца, ул. „Максим Горки“ № 9; 

 Поземлен имот № 705021 в землището на гр. Враца, м. „Турканица“; 

 гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 78. Във връзка с проверката е изготвен 

снимков материал и протокол.  

На основание Заповед № РД-18-ДС 34/28.04.2015 г., комисия от служители на 

Областна администрация – Враца извърши проверка на състоянието на следните 

имоти:  

 гр. Враца, сгради в местността „Влахиня“;  

 дв.39 вилна зона Леденика по плана на гр.Враца / туристическа хижа и 

чайна/; 

 застроени поземлени имоти в местността Църквище в землището на с. 

Згориград; 

 сгради с идентификатор № 12259.200.1.6, № 12259.200.1.7 в местността 

Балкана и № 12259.200.15.1 в местността Бошнаковото; 

 сгради с идентификатор № 12259.200.27.5, № 12259.200.27.4 и № 

12259.200.27.3 в к.к „Леденика“; 

 незастроен поземлен имот с идентификатор 12259.789.7 /местен път/, 

местност Пискавец; 

 поземлен имот с идентификатор № 12259.789.5 /местен път/, местност 

Пискавец; 

 учебно битова сграда в ПИ № 042029 в местността Краище в землището на 

с. Бели извор; 

 УПИ XII-37 в кв. 3 по плана на с. Бели извор; 
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гр. Враца, ул. „Черни дрин“ № 2; 

гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 3;  

Във връзка с проверката е изготвен снимков материал и протокол.  

 

 Комуникация с общините, относно подаване на информация за 

изготвяне на регистър за наличните свободни терени, със или без сграден фонд, 

предвидени и приети с решение на Общинския съвет. 

 Изготвен регистър за наличните свободни терени, със или без сграден 

фонд, предвидени и проети с решение на Общинския съвет, за реазлизиране на 

инвестиционни проекти на територията на област Враца. Регистърът е публикуван на 

Интернет страницата на Българска агенция за инвестиции, в рубриката 

„Инвестиционни локации“ – „Свободни терени“. 

 

IІІ.          УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  

 

Изготвени бяха следните Заповеди и извършени във връзка с тяхното изпълнение 

дейности, съгласно Закон за устройство на територията: 

 Заповед на основание чл.145, ал.2, т. 1 от Закона за устройство на 

територията, Комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т 2 от ЗУТ, за оценка 

съответствието със съществените изисквания към строежите,  за одобряване на 

Работен проект на обект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в 

България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна 

обществена ИКТ инфраструктура“, Обособена позиция № 1 Проектиране и 

изграждане оптични кабелни трасета в регион Северна България, трасе Враца – 

Мездра – Роман, с възложител Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни 

мрежи и информационни системи“. 

 Връчване на влязлото в сила на 10.12.2014 г., издадено от Областния 

управител Разрешение за строеж за: Работен проект на обект "Развитие на 

широкоскоростен широколентов достъп до България посредством изграждането на 

критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура" - трасе 

Враца-Мездра-Роман.   

 Приемане на  екзекутивната документация на Обект: Оптична кабелна 

линия Враца – Мездра – Роман и селищни мрежи. 

 Издаване и регистриране на технически паспорт за обект от 

техническата инфраструктура: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в 

България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна 

обществена ИКТ инфраструктура“, Обособена позиция № 1 Проектиране и 

изграждане оптични кабелни трасета в регион Северна България, трасе Враца – 

Мездра – Роман. 

 Участие в Държавна приемателна комисия за строеж Оптично кабелно 

трасе Враца – Мездра – Роман. 

 Писмено становище относно годността на ползване на строеж Оптично 

кабелно трасе Враца – Мездра – Роман  

 Писмо до община Мездра за запознаване със заповеди № РД-18-РР4 и № 

РД18-РР5 от 24.02.2015 г. за ПУП. 

 Писмо до община Роман за запознаване със заповеди № РД-18-РР4 и № 

РД18-РР5 от 24.02.2015 г. за ПУП. 
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 Заповед за разрешение за изготвяне на подробен устройствен план на 

„ЕТА-ЖЕЛЕВА“ ЕООД за изграждане на трасета на „Подземна тръбна мрежа и 

оптична свързаност“. 

 Писмо до кметовете на общини Борован, Б. Слатина, Козлодуй, Мизия и 

Оряхово със заповед за възлагане изработването на ПУП от ЕТА „ЖЕЛЕВА“ ЕООД. 

 Заповед за състав на Областен експертен съвет по устройство на 

територията.  

 

Организиране и провеждане заседание на Областния експертен съвет по 

устройство на територията на 19.10.2015 за приемане на ПУП на обект: 

„Подземна тръбна мрежа и оптична свързаност“   

 Становище относно строеж  "Подземна тръбна мрежа за оптична 

свързаност на "Михайлов ТВ" ООД на територията на област Враца. 

 Становище за строеж  „Нова въздушна електропроводна линия 20 kV 

между МВЕЦ „Поповица“ и МВЕЦ „Струпец“. 

 Становище за строеж  „Нова въздушна електропроводна линия 20 kV 

между МВЕЦ „Струпец“ и МВЕЦ „Долна Бешовица“. 

 Заповед за одобряване на инвестиционен проект „Нова въздушна 

електропроводна линия 20 kV между МВЕЦ „Поповица“ и МВЕЦ „Струпец“. 

 Заповед за одобряване на инвестиционен проект „Нова въздушна 

електропроводна линия 20 kV между МВЕЦ „Струпец“ и МВЕЦ „Долна Бешовица“. 

 Съгласуване проектната документация на „Нова въздушна 

електропроводна линия 20 kV между МВЕЦ „Поповица“ и МВЕЦ „Струпец“ . 

 Заповед  за разрешаване изготвяне на ПУП за МВЕЦ „Поповица“. 

 Съгласуване проектната документация на „Нова въздушна 

електропроводна линия 20 kV между МВЕЦ „Струпец“ и МВЕЦ „Долна Бешовица“. 

 Издаване разрешение за строеж на „Нова въздушна електропроводна 

линия 20 kV между МВЕЦ „Поповица“ и МВЕЦ „Струпец“. 

 Издаване разрешение за строеж на „Нова въздушна електропроводна 

линия 20 kV между МВЕЦ „Струпец“ и МВЕЦ „Долна Бешовица“. 

  Изготвяне обявление за публикуване в ДВ на заповедите за одобрение и 

разрешение за строеж  на „Нова въздушна електропроводна линия 20 kV между 

МВЕЦ „Поповица“ и МВЕЦ „Струпец“. 

 Изготвяне обявление за публикуване в ДВ на заповедите за одобрение и 

разрешение за строеж на „Нова въздушна електропроводна линия 20 kV между МВЕЦ 

„Струпец“ и МВЕЦ „Долна Бешовица“. 

 Изготвяне технически паспорт за  строеж: „Рехабилитация на път II-11, 

граница Монтана-Криводол-Девене-Борован“ . 

 Приета документация  на Проект на строеж: „Рехабилитация на път II-

11, граница Монтана-Криводол-Девене-Борован“  и заверка на екзекутивната 

документация. 

 Заверка на заповедна книга за строеж: „Рехабилитация на път II-11, 

граница Монтана-Криводол-Девене-Борован“ . 
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IV.          ТРАНСПОРТ, ВИК И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ИКОНОМИКА 

 

 

Транспорт 

 

 ИзготвенаЗаповед за актуализиране състава на Областна транспортна 

комисия. 

 Актуализиране Правилника за дейността на Областна транспортна 

комисия. 

 Проведени заседания на Областна транспортна комисия – 3 бр. – на 

18.12.2014 г., 31.03.2015 г. и 07.08.2015 г. със следните решения: 

                     Съгласуване промяна на маршрутно разписание от републиканската 

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

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

за разглеждане от Републиканската транспортна комисия, след съгласуване на промените с 

Област Плевен;  

                     Съгласуване промяна на маршрутно разписание от републиканската 

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

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

16.00 ч. Часовете на пристигане се променят съответно в Плевен 14.50 ч. вместо 15.37 

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

предвижда да няма спирки в Ясен и Долни Дъбник и то предлага за разглеждане от 

Републиканската транспортна комисия, след съгласуване на промените с Област 

Плевен; 

 Предложения до областния управител да издаде заповед за възлагане на 

обществен превоз без конкурс, съгласно чл. 29, т. 4 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2011 г.), по линия 

Плевен - Козлодуй с час на тръгване от Козлодуй в 6.30 ч. и от Плевен в 16.30 ч., от 

квотата на Община Козлодуй; 

 Съгласуване проект на маршрутно разписание Враца – Рогозен – 

Сираково с час на тръгване от АГ Враца в 06.40 ч. от квотата на Община Враца; 

 Съгласуване изменението на маршрутно Враца – Козлодуй с час от АГ 

Враца в 06.40 ч., от квотата на Община Враца. 

 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.) – 6 бр. 

 Изготвяне на маршрутно разписание Враца – Рогозен – Сираково. 

 Съгласуване на изменение на маршрутно разписание от квотата на 

област Видин по автобусна линия Велико Търново – Видин. 

 Съгласуване с ОПУ Враца и превозвачи графика на затваряне на пътя по 

Искърското дефиле, поради ремонт на тунелите. 

 Кореспонденция с ОПУ, АПИ и кметове на общини относно 

състоянието на пътната мрежа и отчети за дейността на територията на областта – 45 

бр. 

 Писма във връзка с предложения за разглеждане на заседанията на РТК 

– 6 бр. 
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 Кореспонденция и архивиране на документи от заседания на КН по ОП 

„Транспорт“ – 6 бр. 

 Участие в заседание за състоянието на пътната обстановка. 

 Анализ на транспортната инфраструктура за сайта. 

 Обобщаване информацията за цени на таксиметров превоз по общини. 

 Организиране на работна среща на 19.01.2015 г. по проблеми в ж.п. 

транспорта поради спрени влакове. 

 Анализ на пътникопотока в БДЖ на територията на област Враца.  

 Писма и жалби до БДЖ „Пътнически превози“ – 16 бр. 

 Организиране и участие в работна среща с представители на БДЖ 

Товарни превози относно възможностите за подготовка на кадри от Област Враца.  

 Писма до МТИТС във връзка с проблеми, свързани с отменени влакове в 

новото разписание на БДЖ за 2014/2015 г. – 2 бр. 

 

ВиК 

 

 Писмо до МРРБ и МОСВ за искане мандат за заседанието на АВиК на 

20.02.2015 г.  

 Изготвяне на необходимите документи и промяна в обстоятелствата в 

регистър Булстат на Асоциацията по ВиК. 

 Кореспонденция с кметовете във връзка с дължимите  вноски от 

членовете на АВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца 

 Кореспонденция до МРРБ относно актуализиране на списъците на ВиК 

системите и съоръженията за 2014 г. 

 Кореспонденция до МРРБ, МОСВ, Общините и общинските съвети, с 

приложен протокол от извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК на 

област Враца. 

 Кореспонденция до Общините с данни за кореспонденция, Булстат и 

банкова сметка на Асоциацията по ВиК на област Враца, необходими за вноските по 

бюджети 2014 г.  и 2015 г. 

 Кореспонденция с МРРБ във връзка с необходимите помещения и 

предстоящата доставка на оборудването на Асоциацията по ВиК. 

 Анализ на ВиК сектора в областта. 

 

Енергийна ефективност и възобновяеми източници 

В тази връзка за по-добрата координация и ефективна работа беше извършено 

следното: 

  кореспонденция с кметовете на общини във връзка с изпълнение на 

задълженията, посочени в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници 

и Закона за енергийна ефективност; 

 изготвяне на Годишен отчет за изпълнението на плана за енергийна 

ефективност и за управление на енергийната ефективност в сгради и промишлени 

системи за 2014 г.; 

 изпращане на Годишен отчет за изпълнението на плана за енергийна 

ефективност и за управление на енергийната ефективност в сгради и промишлени 

системи до Агенция за устойчиво енергийно развитие; 
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 изготвяне на Заповед за определяне на съсава на ОСЕЕ и 

актуализирането й; 

 изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Областен 

съвет за енергийна ефективност; 

 техническа подготовка на заседания на ОСЕЕ – изготвяне на 

присъствена форми, 2 бр. презентации  (Възможностите за финансиране на проекти по 

ЕЕ ии ВЕИ и Резултати от изпълнението на Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на област Враца), 

протоколи от проведени заседания, кореспонденция с членовета на ОСЕЕ; 

 Проведени 2 /два/ броя заседания на Областния съвет за енергийна 

ефективност - на 17.03.2015 г. и на 01.12.2015 г. 

 На 12.05.2015 г. експерти взеха участие в информационен семинар на 

Агенция за устойчиво енергийно развитие, за въвеждане на нови финансови 

инструменти – Бели сертификати за енергийни спестявания, проведен в гр. Плевен. 

 Събиране и обобщаване на информация относно разходите за ел. 

енергия и отопление на ОА Враца във връзка с попълване на годишен отчет по ЗЕЕ за 

2015 г. 

 На 18.11.2015 г. Областна администрация – Враца бе домакин на 

информационна кампания на Министерство на енергетиката, във връзка с 

либеразлизирането на енергийния пазар в страната от 2016 г. 

 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради  

 Изготвяне на заповед за определяне на състав на комисия за 

разглеждане на постъпили преписки по Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

 Със Заповед на ОУ от 29.01.2015 г. е определено помещение в сградата 

на ОА – Враца за приемане на граждани и даване на консултации по въпроси, 

свързани с кандидатстването и изпълнението по Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. (НПЕЕМЖС е приета с ПМС № 18 

от 02.02.2015 г.) 

 Информиране на граждани по въпроси, свързани с  Национална 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

 Изготвяне на писмо до кметовете на общини във връзка с представяне 

на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради. 

 Изготвяне на писмо до кметовете на общини във връзка с ежеседмично 

представяне на актуални данни относно изпълнението на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

 Изготвяне на писмо до МРРБ за определяне на лице за контакт по 

въпроси, свързани с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради. 

 Участие в работна среща на 02.02.2015 г. - гр. Плевен, за представяне на 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и 

разясняване на въпроси. 
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 Изготвяне на писмо до кмета на община Мизия, в отговор на Искане за 

получаване на информация, относно необходимите документи за кандидатстване по 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

 Изготвяне на справка за броя на допустими сгради по писмо на МРРБ, 

във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, по общини за област Враца. 

 Изготвяне на писмо до кметовете на общини относно представяните 

документи в ОА-Враца за изготвяне на Контролен лист - Приложение № 13 и 

уведомяване, че „Българска банка за развитие“ АД ще изготвя Договор за целево 

финансиране - Приложение № 11. 

 Актуализиране на заповед за определяне на състав на комисия при 

осъществяване на проверка на документи от заявителите, преди подписването на 

договор за целево финансиране по Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради. 

 Изготвяне на писмо до кметовете на общини в област Враца за 

предоставяне на данни на лицата за контакт от страна на Българска банка за развитие, 

относно стъпките за подписване на анекси към договорите за целево финансиране. 

 Изготвяне на писмо до кметовете на общини в 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. 

 Изготвяне на писма до кметовете на общини в област Враца относно 

получено писмо от МРРБ с предложения за съдействие и конкретни насоки за работа 

от страна на „ЧЕЗ Електро България“ АД при изпълнение на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; относно изменени 

Методически указания по Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради; за регулярно предоставяне на информация относно 

текущия напредък по Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради; за изпращане на становище на Министерство на 

финансите, относно изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради.  

 Изготвяне на 59 бр. справки за изпълнението на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на област 

Враца и изпращането им на МРРБ; 

 Участие в 25 бр. заседания на комисии за проверка на окомплектовани 

преписки по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради, изпратени от общини на територията на област Враца. 

 Изготвяне на 46 бр. протоколи от заседания на комисията с 

констатирани съответствия / несъответствия, съгласно Методически указания на 

Програмата.  

 Изготвяне на информационни материали за нуждите на ръководството; 

 Участие в интервю за ТВ Римекс, с цел популяризиране на Национална 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.  

 Контролен лист за извършен контрол на сключен договор с външен 

изпълнител за разработване на работни проекти във връзка с реализацията на 

НПЕЕМЖС на територията на гр. Враца за обособена позиция № 2 ж.к. „Дъбника“ бл. 

124 
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 Контролен лист за извършване на контрол на документация за възлагане  

на обществена поръчка „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка 

с реализацията на НПЕЕМФЖС на територията на град Козлодуй по две обособени 

позиции: Обособена позиция № 1 „Блок 1 и 2, ж.к.1 в гр. Козлодуй“ и Обособена 

позиция № 2 „Блок 54, 55, 56, 57 и 58, ж.к. 2 в гр. Козлодуй” 

 Писма до МРРБ във връзка с извършен контрол от Областна 

администрация – Враца, при реализацията на НПЕЕМЖС – 2 бр. 

 

 

Икономика: 

 

Активна комуникация с участници в дискусия на тема: „Проучване мнението 

на врачани относно създаване на ИТ общество. Гарантират ли добрите условия за 

работа, бъдещето на младите хора в града?“. 

 

На 16.03.2015 г. Областна администрация – Враца бе домакин на дискусия на 

тема: „Проучване мнението на врачани относно създаване на ИТ общество. 

Гарантират ли добрите условия за работа, бъдещето на младите хора в града?“. 

Събитието бе водено от Емилиян Кадийски, финалистът, чийто проект бе избран за 

победител в състезанието „Промяната“, излъчвано по Нова телевизия. Мероприятието 

бе отразено при голям обществен интерес. 

Активна комуникация с Териториално статистическо бюро-Враца за 

получаване на информация за изготвяне на икономически профил на областта, по 

иконимически показатели. 

Активна комуникация с общините от област Враца за предоставяне на  

информация относно действащите фирми на територията на съответната община, 

относно изготвянето на икономически профил на областта. 

На 11.05.2015 г. участие в информационна кампания на Министерство на 

икономиката, по време, на която министър Лукарски представи възможностите за 

кандидатстване по първата процедура „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ по ОПИК 2014-2020. 

Комуникация с Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

за определяне на представители в Съвместния комитет за наблюдение по Програма 

Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020. 

През 2015 г. Областна администрация-Враца подкрепи „Фабрика за идеи“ – 

София, в начинанието им „Предизвикателство за социална промяна“. То бе 

разлизирано едновременно в градовете Враца, Бургас, Пловдив, Русе и София. Чрез 

организиране на среща за представяне на формата бе привлечено вниманието на 

институциите и обществото като цяло, върху възможността за промяна и предлагане 

на решения на конкретни обществени проблеми от ежедневие. Кампанията беше 

насочена към стимулиране на иновативното мислене в хората и резултатите на 

закъсняха. В „Предизвикателството“ участваха четири екипа, като един от тях бе 

включен в Банката за идеи на „Фабрика за идеи“ – София. 

 
V. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  И 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Дейност на Постоянната комисия по заетост към ОСР на Област Враца 

             През  2015 г. бяха проведени общо 2 заседания на Постоянната комисия по 

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

взети решения съответно на:  
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Заседание на 29.01.2015 г.: 

 Относно : предложение за държавния план прием за учебната 2014/2015 

година в общинските профилирани гимназии и в профилираните паралелки в 

общинските средни общообразоователни училища и гимназии – след завършен VІІ 

клас и след завършено основно образование; 

 Относно: предложение за държавния план прием за учебната 2014/2015 

година в професионалните гимназии, паралелките за придобиване на професионална 

квалификация в прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални 

училища; 

Заседание на 08.06 2015 г. : 

 Относно възможността Областна администрация – Враца да 

кандидатства, в качеството си на работодател, за наемане на безработни лица, там 

където са набелязани превантивни дейности и мерки за защита от бедствия свързани с 

обилни валежи и във връзка с необходимост от предприемане на своевременни 

действия за преодоляване на потенциалния риск от наводнения в страната, по ОПРЧР 

проект „Подкрепа за заетост“. Обсъдени бяха: разпределянето на конкретен брой 

работни места по ДБТ и общини и беше прието решение. 

 

Дейност на Областния координационен механизъм по деинституционализация 

  

  През 2015 г. Областна администрация Враца се присъедини към Областен 

координационен механизъм за деинституционализация /ОКМД/ и в тази връзка бяха 

проведени общо 5 заседания и 1 кръгла маса, на които бяха обсъждани и взети 

решения съответно на: 

Заседание на 26.05.2015 г. 

 Представяне на Областен координационен механизъм за 

деинституционализация. 

 Запознаване с проект на Правилник за работата на ОКМД. 

Заседание на 20.07.2015 г. 

 Представяне  на основни аспекти в Проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за социално подпомагане – местен експерт на "Надежда и 

домове за децата- клон България". 

 Разглеждане на казус, предложен от ОЗД при ДСП Мездра. 

 Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Враца 

2016 -2020 г. и ОКМД в област Враца–дискусия. 

 

Заседание на 28.08.2015 г. / изнесено в Общинска администрация Мездра/ 

Провеждане на среща със заинтересованите страни, съгласно Решение № 2/ 

20.07.2015 г. от Протокол № 02/20.07.2015 г., по казус предложен от ОЗД към ДСП - 

Мездра. 

Заседание на 30.09.2015 г. 

 Доклад от общинска администрация Мездра за предприетите действия 

съгласно решенията от заседание на 28.08.2015 г. 

 Дискусия. 

Заседание на 02.12.2015 г. 

  Разглеждане на казус, предложен от ОЗД при ДСП Враца 

  Дискусия. 

 

Кръгла маса на 16.09.2015 г. 

 ОКМД – област Враца (презентация от г-жа Маргарита Андреевска – 

местен експерт на „Надежда и домове за децата - клон България“); 
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 Представяне на филм предоставен от Британската неправителствена 

организация  „Надежда и домове за децата - клон България“; 

 Дискусия - Взаимодействие между всички заинтересованите страни в 

процеса на деинституционализация. 

 

Дейност на комисия назначена със Заповед №РД-02-227/26.10.2015 г. на 

Министъра на здравеопазването относно изготвяне на Областна здравна карта 

 Кореспонденция до Кметовете на общини за излъчване на представител 

за включване в комисия за разработване на ОЗК. 

 Кореспонденция и формуляр до членовете на комисията назначена с 

Заповед №РД-02-227/26.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването за 

предоставянето на Заповедта.  

 Кореспонденция до членовете на комисията за свикване на първо 

заседание. 

 Организационно техническо обезпечаване на заседанието, предоставяне 

на Методика за изготвяне на ОЗК. 

 Кореспонденция до членовете на комисията за свикване на второ 

заседание и приемане на здравната карта. 

 Изпращане на Областната здравна карата на област Враца в 

Министерството на здравеопазването. 

 

Актуализиране на заповеди за областни съвети и комисии 

Актуализирани са следните Заповеди: 

 Заповед за Екип за управление на Посетителски център за хора с 

увреждания; 

 Заповед за допустимите дейнсоти в ПЦХУ; 

 Актуализация на Заповед за Постоянна комисия по заетост; 

 Заповед за Областен съвет за тристранно сътрудничество. 

 

Поддържане на база от данни  

 

 Актуализиране и поддържане на база от данни за равнището на 

безработицата и пазара на труда в област Враца. 

 Обобщаване на информация постъпваща от Дирекциитне „Бюро по 

труда“ на територията на област Враца относно свободните работни места. 

 

Участие в екипи по реализация на проекти на ОА със социална насоченост 

 

НП „Сигурност“  

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

социалната политика ОА – Враца се включи в реализацията на Програмата. 

Работата по управление на НП „Сигурност „ в периода 01.12.2014 -08.02.2015 

г.включва следното:  

 съгласно сключен договор с ДБТ „Враца“ относно реалицзацията на НП 

„Сигурност“, изготвяне на Форми 76 за явяване / неявяване на работа, на назначените 

290 лица по програмата по населени места; 

 изготвяне на 92 бр. графици за работа  за месец януари 2015 г. по 

населени места от Облат Враца на назначените по НП“Сигурност“ лица ; 

 извършване на проверка на място по населени места и попълване на 

заявления за отпуск на назначените по програмата; 

 изготвяне на Заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения с 

назначените по НП „Сигурност“ лица; 
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 оформяне на Трудови книжки на назначените по НП „Сигурност“; 

 организационно-техническа дейност относно връчване на Заповедите за 

прекратяване на лицата по НП „Сигурност“ / Осигуряване на зали в 10-те общини и 

прозвъняване на 92 кметства относно уведомяване на лицата за датата и мястото на 

провеждането/ ; 

 проверки на място в с. Остров, общ. Оряхово, с. Хърлец, общ. Козлодуй, 

с. Хайредин, общ. Хайредин, с. Попица, общ. Бяла Слатина, . Борован, общ. Борован, 

гр. Криводол, гр. Мездра, гр. Роман във връзка с прекратяване на трудовите 

правоотношения с лицата назначени по НП „Сигурност“ лица, връчване на заповеди, 

допълнителни споразумения, попълване на декларация и вписване на прекратените 

лица в регистър; 

 Окомплектоване на документи и представянето им в ДБТ – Враца. 

 

РПЗ за археологически разкопки – назначени общо 14 лица. 

  На обект в местността „Градище” край гр. Враца - 2 безработни лица за 4 

месеца в периода май – август и на обект „Долните лъки“ край с. Оходен – 12 

безработни лица. Водени предварителни разговори и подписани споразумения за 

партньорство с РИМ – Враца.  

 Работата по управление на РПЗ включва следното: изготвяне на 

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

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

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

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

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

Враца; извършване на проверки на назначеното лице и осъществяване на контрол по 

спазването на трудовата дисциплина; водена кореспонденция с Бюро по труда – 

Враца. 

 

НП „ОСПОЗ“ – Управление на изпълнението 

Оформяне на трудови книжки, изготвяне на заповеди за прекратяване на 

правоотношинието  с назначените лица, командировка до в ПАГ – Бяла Слатина  и 

Техникум „Коста Петров“ – Борован за връчване на заповеди. 

 

Национална програма "Заетост и обучение на хора с трайни увреждания" –

Управление на изпълнението на областно ниво 

 

Извършване на проверки и провеждане на срещи с 3-мата служители; оказване 

на съдействие, при необходимост; Проект „Посетителският център – втори дом за 

хората с увреждания” (ПЦХУ).  

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

администрация Враца/ бяха осигурени с трудовите и допълнителните възнаграждения.  

Изпратено писмо с  информация по изпълнение на дейностите, разписани в 

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

увреждания 2011-2020 г. за периода 2012-2013г.  

 

Програма "Подкрепа за заетост", финансирана от ОПРЧР. Управление на 

изпълнението  

             Във връзка с писмо на г-н Томислав Дончев относно възможността ОА – 

Враца да бъде работодател по проект „Подкрепа за заетост“ и включване в програмата 

беше извършено следното: 

 изготвяне на писмо покана за извънредно заседание на ПКЗ във връзка с 

постъпила покана от ДБТ за кандидатстване по „Подкрепа за заетост“; 
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 изготвяне на писмо до кметовете във връзка с извънредно заседание на 

ПКЗ относно представяне на заповеди издадени на основание Закона за водите; 

 изготвяне на  писмо и заявка за разкриване на 228 свободни работни 

места 

 изготвяне на писмо до всички ДБТ и кметове на общини относно график 

със сроковете и предстоящи дейности; 

 определяне на лицата които ще работят по „Подкрепа за заетост“; 

 изготвяне на график за работно време и местонахождението на обектите 

по населени места; 

 проведени срещи с безработни лица, оформяне на насочващи писма; 

 провеждане на среща с кметовете на кметства във връзка с 

реализациятана проект „Подкрепа за заетост“; 

 изготвяне на план – график за обучение на наетите лица; 

 организационно техническо обезпечаване на назначаването, 

подсигуряване на зали;  

 изготвяне на трудови договори, сертификати за обучените, провеждане 

на обучение на наетите лица; 

 ежемесечно изготвяне на отчетни форми на назначените лица по 

общини и на наставниците; 

 водене на кореспонденция с ДБТ – Враца; 

 оформяне на трудови книжки, изготвяне на заповеди за отпуск на 

назначените лица, командировка по общини във връзка с връчване на заповеди за 

прекратяване на трудовите правоотношения. 

 

 

Подготовка и изготвяне на проекти за включване в НПДЗ за 2016 г. 

 

Изготвяне на проектно предложения за включване на Областна администрация 

– Враца, като работодател по Национална програма „Клио“, с обекти – Мемориален 

комплекс „Ботев път“, Антична крепост „Августа“ в м. „Калето“ с. Хърлец, община 

Козлодуй, Римска крепост „Валериана“, с. Долни Вадин, община Оряхово, която да 

бъде включена в Националния план за действие по заетостта 2016.  

 

 

 

VI. ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

 

Спорт 

Изготвен е Спортен календар за област Враца. 

Награждаване на най-добрите спортисти и техните треньори от общините в 

областта.  

Церемония по връчване на наградите на Областния управител на Област Враца е 

както за постижения в спорта, така и за принос в развитието и популяризирането на 

масовия спорт на територията на областта ни. Церемонията се провежда за 

единадесета поредна година и е традиционна за област Враца.  

 Събрана и обработена информация за най-добрите спортисти в Област 

Враца и техните треньори.  

 Изготвен и реализиран сценарий за провеждане на срещата по 

награждаването; 

 Осигурени грамоти и награди. 

 

Младежки дейности 

Във връзка с изпълнение на Закона за младежта, относно разработването на План за 

изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020 за 2015 г. и 
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изготвянето на Годишен доклад за младежта 2014 г., беше събрана и обобщена 

информация от общините в област Враца  за  планираните мерки за 2015г. и 

осъществените дейности и инициативи през 2014г. На база изпратената информация 

от общините беше изготвен Анализ на предизвикателствата пред младите хора в 

Област Враца. Направена е актуализация на Областен план за младежта 2015 г. 

Информацията беше предоставена с писмо до ММС. 

Участие в Дискусия на тема: „Проучване на мнението на врачани относно създаване 

на ИТ общество и възможностите на младите хора за развитие в област Враца“ 

 

 

VIІ.          КУЛТУРА  

 

В сферата на развитието на културните дейности на територията на област 

Враца беше извършено следното: 

 Участие в подготовката  и провеждане на 11-ти Национален събор на 

българското народно творчество в Копривщица -7 9 август 2015 г., на който 

представителите от Област Враца получиха заслужени  грамоти за положения труд и 

популяризиране на местното традиционно народно творчество. 

 Участие в работна среща в Министерство на културата – с регионалните 

координатори -18 май 2015 г. във връзка с Националния събор. 

  Кореспонденция с общини, РЕКИЦ „Читалища“ –Враца за определяне 

на координатори по места. 

 Организиране и провеждане на работна среща с представители на 

общините, РБ „Хр. Ботев“, РЕКИЦ „Читалища“- Враца и БТС-Враца, във връзка с 

подготовката на Първи етап на Националния събор -22 май 2015. 

 Провеждане на регионалното състезание  – Регионален събор 20 юни в 

гр. Оряхово и 21 юни в гр. Враца и участие в Комисията (жури)  за подбор на 

кандидатите – изпълнители на автентичен народен фолклор.   

 Комуникация с класираните участници от Читалищата в областта за 

Втори етап- участие на Събора в Копривщица 7-9 август 2015 г. 

 Комуникация с Министерство на културата, общините от областта и 

Община Копривщица – организация на автобуси, палатков лагер, координатори от  

читалища и общини. 

 Изготвяне на Културен календар за Област Враца за 2015 и 2016 г. и 

предоставен на Министерство на културата. 

 Изпращане на благодарствени писма до оценителната комисия в 

регионалото състезания и до участниците от област Враца, за постигнатите резултати: 

от тридесет и две групи - участници, двадесет и три - наградени. 

 

VIІI.      ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА     

 

 

Стратегия на Област Враца за интегриране на ромите 

Съгласно изискванията за мониторинг и контрол, заложени в Стратегията на област 

Враца за интегриране на ромите е изготвен мониторингов доклад на база събраната 

информация от общините.  

Актуализиране на Заповед на Звено за мониторинг и оценка; 

Изготвяне на Отчет за общинските планове за действие към Стратегия на област 

Враца за интегриране на ромите. 

Дейност на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските 

въпроси – Враца 
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 Попълване на тест  свързан с напредъка по изпълнение на Национални 

стратегии за ромите в ЕС, по насоки от НССЕИВ. 

 Изготвяне на писмо до НССЕИВ във връзка с изпращане на отчет. 

 Изготвяне на писмо до членовете на Областен съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси – Враца във връзка с предстоящо 

Заседание на съвета. Провеждане на Заседание на ОССЕИВ – Враца. 

Мотивиране на младежите от ромска общност за повишаване степента на 

образование: 

Чрез разпространяване информацията за стипендии за кандидат студенти или 

студенти от ромски произход: 

 Информация до 24 гимназисти от ромски произход във връзка с обявен 

конкурс на младежка фондация „Арете“- България, за обучение по проект 

„Права на човека – Правата на ромите, сега!“ във Вроцлав, Полша. Обменът 

е по програма Еразъм, и ще се проведе в рамките на една седмица от 23 до 

31 март, 2015 година. 

 Писма до 36 студенти роми са информирани за конкурс за стипендии за 

роми студенти. 

 Комуникация с НПО „Етника“ и обработване на документи – Бяла Слатина 

във връзка с заявлението им за членство в ОССЕИВ. 

 Организиране на медийно представяне на студенти роми в електронни и 

печатни регионални медии – 2 Броя: 

 06.01.2015 г. предаване „Соаре“ – ТВ Враца, студент по педагогика от 

ромски произход Галин Снежанов; 

 30.01.2015 г. в Римекс ТВ във връзка с конкурс за стипендии за роми 

студенти – Николина Димитрова и Илияна Борисова – студентки по 

медицина. 

 Запознаване с насоките и условията на програма за кандидатстване за 

стипендия на роми студенти, и публикуване на информацията на сайта на 

Областна администрация и медиите. 

 Популяризиране информация свързана с образователни програми 

подкрепящи студенти от етническите малцинства; 

 Съдействие при подготовка на документи за конкурса за стипендии за 

студенти обучаващи се в медицински специалности; 

 Организиране и провеждане на среща с фондация Арете и гимназисти и 

студенти от ромски произход – 10.03.2015 г. в Средношколско общежитие. 

 Организиране на студентки по медицина за провеждане на информационна 

образователна кампания по населено място – 17.04.2015 г. 

 Изготвяне на брошура за специалностите в гимназиите във Враца. 

 Организиране на посещение в училищата в селата Баница, Девене, 

Тишевица и Паволче, във връзка с представяне на специалностите в 

гимназиите. Провеждане на информационна кампания, чрез посещение на 6 

училища - ОУ "Христо Ботев"  с. Баница, ОУ"Св. Климент Охридски" с. 

Тишевица, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"  с. Девене, ОУ "Хр. Ботев"  с. 

Паволче ОУ "Хр. Ботев" с. Борован и ОУ "Хр. Ботев" гр. Бяла Слатина. 

 Съдействие при подготовка на документи за стипендия на студенти от 

ромски произход – 17 броя. 

 Изпращане на писма до гимназисти от ромски произход във връзка с 

конкурс за участие в младежки лагер-семинар на Фондация „Арете“. 

Съдействие при подготовка на документи за участие в конкурса за лагера – 

9 бр. 

 

Отбелязването на 8-ми април - Международен ден на ромите: 
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 Участие в дискусия на тема „Възможности за интеграция на ромите“ по 

покана на Асоциация „Интегро“. 

 Участие в кръгла маса по повод Международния ден на ромите в 

Министерски съвет. 

 Организация и провеждане на мероприятие за отбелязване на 

Международния ден на ромите. 

 Участие в Конференция на тема „Ромската интеграция – предпоставка за 

устойчиво развитие“. 

 

 

IX. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ТУРИЗЪМ 

 

Кампания „Да изчистим България заедно“  

Традиционно Областна администрация –Враца участва в кампанията и през 2015 се 

включи активно в организацията и координацията на дейностите по общини. 

Кампанията стартира с осъществяване на комуникации с Мария Лазарова, Мениджър 

„Социални проекти“ към „БТВ Медиа Груп“ ЕАД и кореспонденция с ПУДООС 

относно провеждане и отчитане на кампанията. 

На първата работна среща на 09.04.2015 г. с „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, представители 

на Общини от област Враца, РИОСВ – Враца, РИО – Враца и ДПП „Врачански 

Балкан“ бяха набелязани основните важни моменти и начина за отчитане на  

материалите, необходими за организиране и осигуряване на дейностите по 

почистването. Екипът на Областна администрация се включи с организирано 

почистване на велоалеята от парк „Хижата“ до комплекс „Чайка“ в гр.Враца. 

Равносметката от почистването за област Враца е следната :                                                             

 

 включили се доброволци – 3 795 

 фирми и ведомства – 71  

 НПО – 4 бр.   

  училища и детски градини – 24 

  почистени места – 243      

  почистени нерегламентирани сметища – 2 

  количество събрани отпадъци не регионално депо – 249,665 т/м3               

  депонирани строителни отпадъци – 57 т/м3                            

 

Областна комисия „Екология и опазване на околната среда“      

 

 Получени 10 бр. годишни отчети от Общините от област Враца за 

изпълнение мерките в Общинските програми за опазване на околната среда и 

Програми за управление на отпадъците за 2014 г. и годишен отчет за дейността на 

РИОСВ – Враца;                                          

 Изготвен и изпратен на членовете на ОКЕООС Проект на Годишен 

доклад за изпълнение на Областна стратегия за опазване на околната среда 2010 – 

2015 г. за 2014 г.;             

 Организиране и проведено заседание на комисията на 05.05.2015 г.;      
Оперативна програма „Околна среда“    
                                

 Писмо от Областния управител на област Монтана, в качеството му на 

член на КН съдържащо отчет за финансовото състояние на ОП „Околна среда 2007 – 

2013“;  

 Писмо до кметовете на общини от област Враца с информация за обява 

от Управляващия орган на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за проектни 

предложения по новата Оперативна програма;  
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 Изготвено писмо до Главна дирекция ОП „Околна среда“, съдържащо 

становища на кметовете на Общините Бяла Слатина, Враца, Козлодуй и Мездра 

относно изпълнение на проекти по ОП „Околна среда 2007 – 2013“;  

 Изпращане на становища и предложения по имейл и официална поща до 

Областна администрация – Видин, във връзка проектодокументи по процедури по ОП 

„Околна среда 2014 – 2020 г.“; 

 

Конкурс „За чиста околна среда – 2015 г.“                                      

 Изискана информация от общините от област Враца с информация за 

подадени и одобрени за финансиране от ПУДООС проекти;  

 Изготвяне на справка за одобрени за финансиране проекти (20 бр.)  

 

Ведомствени и междуведомствени комисии, проверки, доклади  

    

 Събиране и обобщаване на информация от общините от област Враца 

относно предприети мерки за почистване на речни легла и прилежащите им 

територии, в резултат на извършени проверки от страна на РИОСВ – Враца; 

 Проведена на 05.03.2015 г. среща на Междуведомствена комисия със 

задача: проверки на техническото състояние  на потенциално опасните водни обекти 

на територията на област Враца – язовири, хвостохранилища, както и проводисмостта 

на речни легла;                                                                                         

 Проверки на: техническото състояние на потенциално опасните водни 

обекти на територията на област Враца – язовири, хвостохранилища, както и 

проводимостта на речните легла на разстояние до 500 м след язовивирните стени; 

състоянието на съществуващите корекции на реки, диги и дерета на територията на 

областта;                                       

  Изготвяне на протоколи от извършени проверки за техническото 

състояние на потенциално опасни водни обекти на територията на област Враца;  

Извършени 3 бр. проверки от междуведомствена комисия на активизирани свлачища, 

съгласно Заповед на Директора на ОПУ – Враца; 

 Участие на 11.05.2015 г. в комисия със задача: да разгледа, допусне, 

оцени и класира офертите за избор на изпълнител на „Благоустроителни дейности в 

Мемориален комплекс „Ботев път“ – Общини Козлодуй, Мизия, Борован и Враца“; 

 Работа по изпълнение на Заповеди на Директора на Регионалната 

инспекцията за сформиране на комисия със задача: да разгледа документацията по 

предложението за обявяване на Защитени местности „Кална мътница“ и 

„Серапионова пещера“ и Природна забележителност „Дедова дупка“ и участие в 3 бр. 

комисии  на 08.06.2015 г. и 15.06.2015 г.;  Изготвяне на 3 бр. Протоколи;  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                 

Пестициди 

             Във връзка с изпълнение на проект на ПУДООС „Екологосъобразно 

обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна 

защита“ предоставена информация за включване склад за съхранение на пестициди с 

изтекъл срок на годност в с. Крушовица, общ. Мизия в дейностите по проекта.                                                                                                                                                                               

 

 

Туризъм 

С цел идентифициране на туристическите събития и дейности по общини, 

тяхното обобщаване и публикуване беше поставено началото с изготвяне на Календар 

на туристическите събития на територията на област Враца, който беше предоставен 

на Министерство на туризма. През годината беше изготвена Справка за 
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необходимостта от поставяне на указателни табели на туристически атракции в област 

Враца, която бе предоставена на Министерство на туризма.  

Разработени бяха и Регистър на регистрираните туристически агенти и туроператори, 

Регистър на регистрираните места за настаняване на територията на област Враца и 

Списък на туристически сдружения.  

 

 Изготвяне на Заповед за определяне на съсава на Областния съвет по 

туризъм и актуализирането й; 

 Изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Областния 

съвет по туризъм; 

 Техническа подготовка на заседание на ОСТ; 

 Комуникация с членовете на ОСТ. 

 

Заседание на Областен съвет по туризъм беше проведено на 15.04.2015 г. 

 

69-ти Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй – 

Околчица 

           По традиция Областна администрация–Враца поема отговорността и има честта 

да организира и тази година 69-тия Национален туристически поход „По пътя на 

Ботевата чета“ Козлодуй – Околчица. 

           В тази връзка се създаде работен план и екип за координация на участниците и 

планираните дейности, който провеждаше периодично работни срещи за уточняване 

на предстоящите задачи. Походът беше проведен с изключителните усилия на всички 

и отзивите бяха положителни като за първи път след завършването бяха изпратени 

дискове с филм за Христо Ботев до директорите на училища и представители на 

туристически дружества, участвали в 69-ти НТП „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй 

– Околчица. 

 

X. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

Организиране на дейностите по укрепване на сътрудничеството с Окръг Долж 

Румъния и Автономна област Нитра по Споразуменията за сътрудничество, сключени 

съответно  през 2007 и 2008 г. Изготвяне на покани и традиционно посрещане на 

делегации за Ботевите тържества и честване гибелта на Христо Ботев и неговите 

четници на 2-ри Юни. Осъществяване на комуникация и създаване на нови 

партньорства с Окръг Ниш-Сърбия. Посрещане и придружаване на официална 

делегация от Сърбия във връзка с честване на Ботеви дни - 2015 на 01.06.2015 г. 

Изготвяне на проекти на Споразумение за сътрудничество с регион от Полша в 

резултат от официално посещение в гр.Нитра по повод на Международно изложение 

Агрокомплекс –Нитра. 

 

 

 

XI. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРИ 

БЕДСТВИЯ  И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

Изготвен е годишен доклад за дейността по защита при бедствия на територията 

на област Враца за 2014 год. и е изпратен до МВР. 
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На 10 март е издадена Заповед РД-18-К11 за предприемане на действия от страна 

на кметовете на общини във връзка с обилните снеговалежи и очакваното топене на 

снеговете с цел недопускане на бедствия. 

На основание на извлечение от Протокол № 10 на Министерски съвет до 

кметовете на общини, ОПУ и ,,Напоителни системи” ЕАД - Мизия е изпратено писмо за 

създаване на организация и спешно предприемане на всички необходими превантивни 

действия за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения и недопускане на 

бедствени ситуации. 

На 15 март въз основа на Заповед № Р-65 от 13 март на министър-председателя на 

РБ е проверена проводимостта на река Искър от с. Елисейна, общ. Мездра до с. Кунино, 

общ. Роман и е изготвен доклад. На 16 март докладът е изпратен до директора на 

ГД”ПБЗН”-МВР. 

Във връзка с предстоящо изпускане на яз. ,,Искър” е издадена Заповед № 8121з-

280 от МВР за създавне на координационна група за наблюдение на критичните токи по 

поречието на река Искър. С наша Заповед РД-18-К12 са определени критичните точки 

по поречието на реката в област Враца; лицата, които ще осъществяват наблюдението и 

начина на координация. 

На 30 април във връзка с препратено от РДПБЗН писмо от ,,Язовири и каскади” 

към НЕК ЕАД за планово изпускане на води от язовирен район ,,Искър” е изпратено 

писмо до кметовете на общините Мездра и Роман за разполагане на хора по 

критичните точки определени с наша Заповед РД-18-К12, които да наблюдават нивото 

на реката и да докладват 3 пъти на ден на ОД по ОСС. 

Издадена е Заповед РД-18-К18 за проверка на бент в местността ,,Яз” извън 

регулацията на град Мизия. Изготвен констативен протокол и изпратено писмо за 

становище от директора на БДУВ,,ДР” – Плевен – няма отговор.  

Във връзка с измененията в Закона за водите (ДВ бр. 5 от 31 юли 2015 г.) до 

кметовете на общините, в които има язовири е изпратено писмо с информация и 

разяснения относно необходимостта от назначаване на оператори на язовирните стени 

и съоръженията към тях. 

Във връзка с писмо от МВР касаещо усложнената пожарна обстановка в 

страната, на 18 август до кметовете на общини е изпратено писмо за предоставяне на 

информация в срок до 24 август за спазването на изискванията на Закона за опазване 

на земеделските земи, както и предприетите мерки в изпълнение на чл. 65, ал. 1, т. 3 

от Закона за защита при бедствия.  На 28 август обобщената информация е изпратена 

в МВР. 

По отношение актуализирането на  Областния план за защита при бедствия е 

издадена  Заповед за сформиране на работна груба и е проведено едно заседание. След 

получаване на необходимата информация от различните институции тя ще бъде 

обработена и обобщена, за да се актуализират данните и включат в Областният план 

за да се постигне оперативност и ефективност на евентуални действия при неговото 

въвеждане в действие. 

Актуализирана е заповедта за състава и дейността на Областния щаб за 

изпълнение на Плана за защита при бедствия. 

Проведен е областен семинар във връзка с изграждането на Доброволни 

формирования на територията на област Враца. 

Въз основа на Заповед № Р-226 на министър-председателя на РБ е издадена 

заповед от областния управител за осъществяване на подготовката за предстоящия 

зимен сезон с цел недопускане на бедствени ситуации. Набран е набор от информация 

съставляващ планове, договори за снегопочистване, списъци с личен състав и техника 

за намеса и др. подобни. Докладът трябва да бъде изпратен до 28 април 2016 г. 

Обработени са 7 бр. жалби от граждани и 2 бр. от неправителствени 

организации. 
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Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 

съвет 

През 2015 г. са дадени 17 положителни становища. 

На 2 не е дадено становище (Община Мездра) поради липса на цитираните в 

искането документи, Приложение 1 съгласно Правилника на МКВП, КСС, проект и 

др. 

За 8 не се изисква становище (Община Мизия) съгласно Правилника на МКВПМС 

/за възстановяване на жилищни имоти на физически лица / 

 

Планирани и извършени   проверки  по  закона  за  водите 

 

1. Пролетна проверка   

Издадена Заповед РД-18-К10 от 24.02.2015 г. за проверка на язовири и речни 

корита извън границите на урбанизираните територии в област Враца. Проверката се 

осъществи в периода 10 - 27 март. Проверени са 46 язовира и 19 участъка от речни 

корита.  

Изготвена е следната документация от проверката – 65 протокола, доклад и 

обобщителна таблица за състоянието на язовирите, Програма за планово почистване на 

речните участъци съгласно чл. 140, ал. 5, т. 3. Изпратено искане за финансиране на 

Програмата до МКВП-МС /нефинансирана/.  

Цялата документация е сканирана и изпратена в МВР на CD с писмо №                        

0400-1-(223) от 21.05.15 г. 
 

2. Есенна проверка 

2.1.  По чл. 138а, ал. 3: 

Идадена е Заповед № РД-18-К28/31.08.2015 г. за проверка на язовирните стени и 

съоръженията към тях, както и график за осъществяване на инспекцията.  Проверката 

е осъществена в периода от 28 септември до 7 октомври. На 8 и 9
ти

 октомври са 

комплектовани протоколите, написан е доклад от проверката и е изготвена 

обобщителна таблица за състоянието на проверените 46 язовира. 

 

2.2.  По чл. 140, ал. 5: 

Издадена е Заповед № РД-18-К27/31.08.2015 г. за проверка на участъци от речни 

корита извън урбанизираните територии. Проверката се осъществи в периода 7 – 9 

септември. Бяха проверени поречията на реките Скът, Огоста и Ботуня преди и след 

населените места и в близост до мостове. Проверените участъци са различни от 

проверяваните през пролетта с цел добиване на цялостна представа за състоянието на 

реките в област Враца. Изготвен е констативен протокол в 4 екземпляра, придружен 

със снимков материал и Програма за планово почистване с КСС за 11 речни участъка. 
 

Цялата документация от есенната проверка на язовири и реки е сканирана и 

изпратена в МВР на CD с писмо № 0400-1-(244) от 16.10.2015 г. 
 

На базата на двете проверки на участъци от речни корита извън урбанизираните 

територии в област Враца през 2015 год. е изготвена Програма за планово почистване 

с КСС за 33 участъка и те са изпратени в МВР с искане за включване в Годишния 

план за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2014-

2020. 

 

Фонд ,,СОЛИДАРНОСТ” на ЕС 
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Обработени са две писма от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството във връзка с одобряването на второто и третото заявления 

подадени Р България за мобилизиране на фонд „Солидарност” на ЕС. 

Във връзка с първото писмо от 5 май е свикана работна среща с кметовете на 

общини, на която е представен механизма за оценяване на подадените от тях 

операции за финансиране.  

Съгласно Механизма, със Заповед РД-18-К21 е създадена комисия, която да 

оцени и приоритизира подадените от Общините операции за финансиране до края на 

деня, съгласно определен набор от критерии. Издадени са 2 протокола. 

На 13.05.2015 г. е проведена нова работна среща с кметовете на общини, на 

която са представени Приоритетните и Резервните операции за финансиране от Фонда 

и същите са съгласувани и одобрени от тях с леки уточнения. В МРРБ е изпратена 

цялата документация. 

Във връзка с второто писмо от МРРБ получено на 21 август е искана 

информация за нанесени щети от бедствията в края на февруари 2015 г., като само 

Община Оряхово посочва такива. По тази причина единствените 2 операции подадени 

до МРРБ са на Община Оряхово и са съгласувани с кмета – г-н Р. Добрев. 

 

 

Безопасност на движението по пътищата  

 

 Актуализирана е заповедта за състава на Областната комисия по БДП. 

 Изготвен е годишен доклад за дейността по БДП за 2014 год. 

                  На 31 март е проведено заседание на Областната комисия по БДП, на което 

годишният доклад е одобрен, заедно с Правилник за организацията и дейността на 

Комисията и План за действие на ОКБДП през 2015 г. 

                   На 4 май е проведена пресконференция за запознаване на общността с 

мероприятията за провеждане на Третата глобална седмица за пътна безопасност на 

ООН 4-10 май 2015 г. 

 Изготвена и изпратена в МВР с писмо № 0600-9-(49) от 28.08.2015 г. е 

справка за изпълнението на Националната стратегия за подобряване безопасността на 

движението по пътищата в област Враца за периода 2011 – 2014 г.  

 Изпратено е писмо до кметовете за предприемане на мерки за 

обезопасяване на движението във връзка със започването на учебната 2015/2016 год. 

изразяващи се в: извършване преглед на организацията на движението в районите на 

учебните и детски заведения, сигнализацията и маркировката, съоръженията за 

безопасност и режимите на паркиране с цел създаване на условия, които пазят деца; 

провеждане на различни мероприятия за привличане вниманието на обществеността 

за опазване живота и здравето на децата в движението по пътищата.  

 

Регистри 

 

 Изготвени са и се поддържат: 

1. Регистър на язовирите в област Враца 

2. Регистър на свлачищата в област Враца 

3. Списък с имената и телефонните номера на членовете на Областния щаб за 

изпълнение на Плана за защита при бедствия. 

 

Икономика: 
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Активна комуникация с участници в дискусия на тема: „Проучване мнението 

на врачани относно създаване на ИТ общество. Гарантират ли добрите условия за 

работа, бъдещето на младите хора в града?“. 

 

На 16.03.2015 г. Областна администрация – Враца бе домакин на дискусия на 

тема: „Проучване мнението на врачани относно създаване на ИТ общество. 

Гарантират ли добрите условия за работа, бъдещето на младите хора в града?“. 

Събитието бе водено от Емилиян Кадийски, финалистът, чийто проект бе избран за 

победител в състезанието „Промяната“, излъчвано по Нова телевизия. Мероприятието 

бе отразено при голям обществен интерес. 

Активна комуникация с Териториално статистическо бюро-Враца за 

получаване на информация за изготвяне на икономически профил на областта, по 

иконимически показатели. 

Активна комуникация с общините от област Враца за предоставяне на  

информация относно действащите фирми на територията на съответната община, 

относно изготвянето на икономически профил на областта. 

На 11.05.2015 г. участие в информационна кампания на Министерство на 

икономиката, по време, на която министър Лукарски представи възможностите за 

кандидатстване по първата процедура „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ по ОПИК 2014-2020. 

 

Комуникация с Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

за определяне на представители в Съвместния комитет за наблюдение по Програма 

Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020. 

През 2015 г. Областна администрация-Враца подкрепи „Фабрика за идеи“ – 

София, в начинанието им „Предизвикателство за социална промяна“. То бе 

разлизирано едновременно в градовете Враца, Бургас, Пловдив, Русе и София. Чрез 

организиране на среща за представяне на формата бе привлечено вниманието на 

институциите и обществото като цяло, върху възможността за промяна и предлагане 

на решения на конкретни обществени проблеми от ежедневие. Кампанията бе 

насочена към стимулиране на иновативното мислене в хората и резултатите на 

закъсняха. След приключване на приключението бяха представени резултатите.  

В Предизвикателсвтото се участваха четири екипа, като един от тях бе включен 

в Банката за идеи на „Фабрика за идеи“ – София. 

 

XII    АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Постоянен контрол на решенията на общинските съвети и на актове на 

кметовете на общини  
Упражняван е постоянен административен контрол за законосъобразност на 

решенията на Общинските съвети на територията на Област Враца  

Проверени са 1541 броя решения на общинските съвети и са изготвени 

становища.  

Върнати са 26 броя решения за ново обсъждане в Общинските съвети на 

територията на Област Враца, с изготвени заповеди за тях.  

Оспорени и отменени от съд са 6 броя решения на Общинските съвети на 

територията на Област Враца, с изготвени заповеди за тях. 

 

Упражнен е контрол за законосъобразност на 186 заповеди на Кметове на 

Общини на територията на Област Враца, с изготвени становища.  

 

Подобряване качеството на процесуалното представителство  
Осъществено е процесуално представителство по 34 дела, от тях 33 дела са 

решени в полза на Областна администрация – Враца.  
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Подготвена е документация и са проведени 3 процедури по ЗОП.  

Разгледани са 31 броя заявления за изплащане на обезщетения за принудително 

отчуждаване на недвижими имоти за обект: „Изграждане на обходен път на гр. 

Враца“, с изготвени протоколи. Всички те са изплатени. 

Разгледани са 4 броя заявления по ЗДОИ, за които са изготвени заповеди.  

 

Устойчиво и интегрирано развитие на системите за финансово управление и 

контрол  

Изпълнявайки тази цел Областна администрация – Враца постоянно се стреми 

към добро финансово управление и прозрачност в дейността си. 

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

се изготвя доклад, който се предоставя на Министерски съвет. Към него се прилага и 

попълнен въпросник за състоянието им. През 2015 г., след направения преглед за 

предходната година, общата оценка за състоянието на финансовото управление и 

контрол за 2014 г. е добро. Определени са няколко области, които се нуждаят от 

развитие и подобрение и върху които беше съсредоточено вниманието.  

Както и в предходната година, през 2015 г. отново беше извършен преглед на 

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

дейността на Областна администрация – Враца и са актуализирани и утвърдени 

съответно:  

 Процедура за реда и начина на извършване и отчитане на разходите за 

гориво и експлоатация на автомобилите, собственост на Областна администрация – 

Враца, със  Заповед РД–3 / 08.01.2015 г. на Областния управител на област Враца; 

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Областна 

администрация – Враца, със Заповед РД–34/10.02.2015 г. на Областния управител на 

област Враца; 

 Вътрешни правила за реда и организацията на административното 

обслужване в Областна администрация – Враца, с Разпореждане Р–1 /01.10.2014 г. на 

Главния секретар на Областна администрация – Враца.  

В структурата на Областна администрация – Враца няма длъжност „финансов 

контрольор“. За изпълнение на задълженията по предварителен финансов контрол за 

законосъобразност е определен служител. Със Заповед № 153 / 16.11.2015 г. на 

Областния управител на област Враца беше определен друг. 

Предварителният контрол се извършва чрез проверки и попълване на 

контролни листове, в които определеният служител писмено изразява мнение за 

поемането на определено финансово задължение. Контролните листове се 

регистрират в регистри за приход и разход. 

В резултат на проведения ежедневен предварителен контрол през 2015 г. са 

изготвени 1 331 броя контролни листове за разход, които са въведени в Регистър за 

разходите. Изготвените контролни листове за приход са 167 броя. Те също са 

въвеждани ежемесечно в Регистър за приходите.  

Изготвяни са ежемесечно докладни записки дали са спазени лимитите за 

провеждане на телефонни разговори с „Мобилтел“ ЕАД и БТК ЕАД. Издадени са 24 

бр. заповеди за възстановяване на разходите, които са над определените лимити, като 

всички те са изпълнени от съответните служители. 

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

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

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

на договори, назначавания по трудово или служебно правоотношение, командироване 

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

Областния управител, Главния счетоводител и/или Главния юрисконсулт. 

През 2015 г., в подкрепа на процеса, свързан с управлението на риска е 

поставено началото на документирането и набелязване на действия за установяването, 

управлението, докладването и мониторинга му. 
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Със Заповед № РД-154 / 18.11.2015 г. на Областния управител на област Враца 

е създаден Съвет за управление на риска, който е изготвил Доклад за състоянието на 

системата и е направил препоръки за следващата 2016 г. 

Спазени са принципите и изискванията на Счетоводната политика на Областна 

администрация – Враца и Вътрешната наредба за счетоводния документооборот.  По 

този начин е извършено пълно, точно, вярно и своевременно осчетоводяване на 

всички приходи и разходи, отчетени са паричните средства, дълготрайните активи, 

материалните запаси и банковите операции. Изготвен е годишен отчет за 2014 г., а 

през 2015 г. – месечни и периодични отчети, които са представени на първостепенния 

разпоредител с бюджет – Министерски съвет. 

На основание т. 16.24. от ДДС № 20/2004 г. на Министерството на финансите и 

писмо на Министерски съвет е утвърден план-график за провеждане на годишни 

инвентаризации и преглед за обезценка на нефинансовите активи  към 31.12.2015 г.  

Областна администрация - Враца е извършила Годишната инвентаризация, 

съгласно утвърдените Правила за подготовка и провеждане на инвентаризация на 

активите и пасивите на Областна администрация – Враца, на следните активи: 

 „Дълготрайни материални активи“; 

 „Нематериални дълготрайни активи“;  

 „Материали, продукция, стоки, незавършено производство“. 

Инвентаризацията е извършена от Централна инвентаризационна и две 

Оперативни инвентаризационни комисии, съгласно Заповед на Областния управител 

№ РД–151/06.11.2015 г. и План-график, одобрен от Главния секретар на Областна 

администрация – Враца. 

Прегледът за обезценка и обезценката на дълготрайни активи са извършени от 

лицензиран оценител, който е направил оглед на всички дълготрайни материални 

активи и нематериални дълготрайни активи на Областна администрация – Враца по 

следните сметки: 

 Сметка  201 „Прилежащи към сгради и съоръжения земи“; 

 Сметка  203 „Сгради“;  

 Сметка  204 „Машини, съоръжения, оборудване“; 

 Сметка  205 „Транспортни средства“; 

 Сметка  206 „Стопански инвентар“;  

 Сметка  210 „Нематериални дълготрайни активи“; 

 Сметка 220 Дълготрайни активи в стопанска област „Други сметки и 

дейности“. 

Направена е обезценка на активите, на които определената от оценителя 

пазарна стойност се явява по-малка от балансовата, за да се дадат реални стойности на 

активите в баланса. 

 

Коректно, качествено и своевременно предоставяне на административни услуги  
В началото на 2015 г. Областна администрация – Враца е отчела в 

Министерски съвет резултатите от изпълнението на дейностите по предоставяне на 

административни услуги през 2014 г., чрез Системата за самооценка на 

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

администрацията е изготвен и Доклад за 2014 г. чрез Информационната система за 

попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията. 

На обновената през 2015 г. електронна страница на Областна администрация – 

Враца, беше публикуван актуален Списък на унифицираните административни услуги 

и образците на заявления към тях. В изпълнение на задължението за предприемане на 

действия за преминаване към комплексно административно обслужване 

информацията беше допълнена. В тази връзка, също бяха актуализирани Вътрешните 

правила за реда и организацията на административното обслужване в Областна 

администрация - Враца и Хартата на клиента. 
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Изготвена беше анкета за удовлетвореността на потребителите на 

административни услуги, която беше публикувана на сайта на администрацията.  

Актуализирана беше и анкетата за оценка на удовлетвореността на 

потребителите на административни услуги, която е на хартиен носител, и е поставена 

в Центъра за информация и административни услуги. Във всички попълнени от 

граждани анкети 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. През 2015 г. няма изразено отрицателно 

мнение. 

 

Административното обслужване на физическите и юридическите лица се 

извършва в Центъра за информация и административни услуги (ЦИАУ), при спазване 

на принципа за обслужване на “едно гише” и непрекъсваем режим на работа с 

потребителите, в рамките на обявеното работно време. 

През 2015 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 11 415 лв. За всички тях 

са изготвяни отчети и приходите са отчитани всекидневно в счетоводството.  

 Прием на комплекти от документи, свързани с проведени 5 броя конкурси 

и 3 броя процедури по ЗОП; 

 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 2015 г. 126 лица са 

били приети по въпроси от различен характер.  

През 2015 г., чрез Центъра за информация и административни услуги, са 

регистрирани 2 906 броя документи. Всички те са проверени отговарят ли на 

изискванията, след което - регистрирани и сканирани в деловодната система „Акстър - 

Офис“. 

Цялата дейност е осъществявана при непрекъснат контрол и стриктно спазване 

на сроковете, поради което няма просрочия при извършените през 2015 г. 

административни услуги. От 2011 г. Областна администрация – Враца дава 

възможност на потребителите, за част от услугите, да направят избор за начина на 

получаване на издадения документ – с куриер, за сметка на лицето, ако е посочило 

това свое желание в Заявлението или на място.  

 

Със Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния 

кодекс беше създадена общата нормативна рамка за комплексно административно 

обслужване. 

В резултат бяха набелязани мерки и предприети действия за преминаване към 

комплексно административно обслужване: 



 37 

 Изготвени бяха 3 броя отчети под формата на въпросници и представени 

на вниманието на Заместник министър-председателя по коалиционна политика и 

държавна администрация чрез Портала за обществени консултации, категория 

„Публикации“; 

 Упражнен е контрол относно готовността за прилагане на комплексното 

административно обслужване от 10-те общини на територията на област Враца. Във 

всяка от тях е извършена фактическа проверка и са проведени разговори с техните 

екипи за споделяне на опита, мненията и препоръките. За резултатите е изготвен 

протокол; 

 Осъществена е кореспонденция с общините и всички те са предоставили в 

Областна администрация – Враца попълнени въпросници. В резултат е изготвен 

обобщен доклад за областната и общинските администрации за прилагането на 

комплексното административно обслужване, който е изпратен на вниманието на 

Началника на политическия кабинет на Заместник министър-председателя по 

коалиционна политика и държавна администрация; 

 Актуализирани са Вътрешните правила за реда и организацията на 

административното обслужване в Областна администрация - Враца и Хартата на 

клиента. Те са публикувани на електронната страница на администрацията, заедно с 

образците на Протокол за отразяване на устно заявяване на комплексна услуга и 

Заявление. 

За 2015 г., общият брой на регистрираните в деловодната система „Акстър - 

Офис“ документи е 8 208 бр., с пълно сканиране на оригиналните преписки и 

приложенията към тях. 

 

Успешно професионално развитие и постигане на мотивираност на служителите 

в Областна администрация - Враца  

През 2015 г. бяха проведени 4 конкурса за назначаване на служители в 

Областна администрация – Враца по реда, определен в Закона за държавния служител 

и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.  

Бяха проведени 4 конкурса за длъжности в Дирекция АКРРДС, които 

приключиха с назначаване на служител. Назначени са 4 младши експерти с области на 

дейност: икономика и туризъм; държавна собственост и инвестиции; земеделие, гори 

и храни; защита на населението при бедствия. Бяха проведени 2 конкурса за 

длъжността Главен секретар на Областна администрация-Враца, като бяха спазени 

изискванията на Решение №170/27.03.2014 г. на Министерски съвет за определяне на 

членовете на комисията за провеждане на конкурса. Първият конкурс завърши без 

назначаване на служител. Вторият конкурс завърши с класиране и назначаване на 

служител.  

По трудово правоотношение беше назначен един специалист, по служебно  

правоотношение – четирима младши експерти, на непълно работно време – един 

младши експерт и по заместване – един младши експерт. 

Задължително обучение „Въведение в държавната служба“ преминаха 5 

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

получиха съответното удостоверение от Института по публична администрация – 

София. 

Областна администрация - Враца участва и в обучения по два проекта на 

Министерски съвет, имащи за цел осигуряване на единен източник на информация за 

органите на изпълнителната власт, функциите, организацията на работа, 

предоставяните административни услуги, човешките ресурси и състоянието на 

държавната администрация.  

Един служител премина обучение за новите функционални възможности на 

системата по проект на Министерски съвет „Подобряване на човешките ресурси чрез 

усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“. 
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Също, един служител беше обучен по проект на Министерски съвет 

„Интегрирана информационна система на държавната администрация – гаранция за 

прозрачност и ефективност“. 

През цялата 2015 г. новоназначените осем млади специалисти (2-ма – през 

декември 2014 г. и 6-ма - през 2015 г.) бяха подпомагани в тяхната работа с оглед 

професионалното им развитие и придобиването на административни умения и опит в 

съответните области на дейност. 

През 2015 г., спазвайки условията на Програма „Старт на кариерата“, Областна 

администрация – Враца беше работодател на 2-ма младежи, за периода от 01.01.2015 

г. до 30.09.2015 г. Младите хора имаха възможност да получат знания и да придобият 

опит за работа в държавната администрация. 

 

 

Постигане на максимална ефективност в процеса на организиране на 

гражданската подкрепа за отбраната на страната в съответствие с националните 

интереси и международни договорености 

 За постигане на горепосочената цел усилията на ръководния и изпълнителния 

състав се определяха от следните основни задачи: 

           1. Разработване и поддържане в готовност за изпълнение на плана за 

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

планове и документи, свързани с отбраната на страната; 

           2. Организиране подготовката на ръководния състав на Областна 

администрация – Враца за работа във военно време; 

           3.  Организиране работата на Съвета по сигурност; 

           4. Организиране поддържането в готовност за използване на системата за 

управление за военно време;  

           5.  Планиране и координиране на дейностите по изграждането и поддържането 

на комуникационно-информационните системи за управление във военно време;  

           6. Организиране на денонощното оперативно дежурство за поддържане на 

готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение;  

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

           8.  Подготвяне и организиране на режимното и ограничителното снабдяване на 

населението с основни хранителни и нехранителни стоки; 

           9. Планиране и разпределяне на финансовите средства за осигуряване на 

дейностите, свързани с  отбраната на страната; 

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

критичната инфраструктура за военно време; 

11. Методическо ръководство и контрол на дейностите по отбранително-

мобилизационна подготовка.  

Дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2015 година в 

Област Враца се определяха от изискванията на следните нормативни документи: 

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

           2. Закон за държавните резерви и военновременните запаси; 

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

и юридически лица с военновременни задачи;  

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

оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни 

бедствия и крупни производствени аварии; 

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

поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната 

администрация, дружества и организациите в мирно и военно време; 

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

резерви и военновременните запаси; 
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           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 2015 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 2014 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 2015 г. се 

проведе работна среща на служителите по ОМП от териториалната администрация на 

Република България в периода 12 - 14 май 2015 г. във Военно-почивен комплекс 

„Рибарица“. В нея взе участие и Главен експерт ОМП от Областна администрация – 

Враца. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с процеса на планирането на 

гражданските ресурси за отбраната, разработването на военновременните планове в 

териториалните администрации и актуални въпроси, свързани със Закона за защита на 

класифицираната информация. 

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

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

въоръжените сили на Република България, Областният управител се подпомага от 

Съвет по сигурност, като съвещателен орган (чл. 44, ал. 1 от ЗОВСРБ). 

          Поименният състав  на Областния съвет по сигурност е определен със Заповед 

№ РД-35/13.02.2015 г. на Областния управител на Област Враца и актуализиран със 

Заповеди № РД-52/03.04. 2015 г. и № РД-112/11.09.2015 г. 

          Редът за работата на ОСС е определен в Плана за работа на ОСС през 2015 г.,   

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

отбранително-мобилизационна подготовка през 2015 г., които също са утвърдени от 

Областния управител.  

          На 07.04.2015 г. и 23.11.2015 г. са проведени 2 (две) заседания на ОСС. За тях 

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

актуализирани Правилата за работа на ОСС и отчетена работата през 2014 г. На 

второто заседание се прие решение за сформирането на работна група, която да 

изработи ситуация с примерна тактическа обстановка за отработване на Областния 

план за преминаване на работа от мирно на военно време. Бяха обсъдени мерки за 

недопускане ескалация на напрежението вследствие на засилената бежанска вълна и 

терористичните актове в Париж. 

           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;       

 на 12.11.2015 г. - 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 № РД-67/18.05.2015 г. на Областния управител на Област Враца 

на 26.05.2015 г. и в изпълнение на т. 3.3. от Указанията на Междуведомствения съвет 

по отбранителна индустрия и сигурност на доставките по отбранително-

мобилизационна подготовка през 2015 г., се проведе годишен писмен изпит за 
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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 на 01.04.2015 г. и 01.10.2015 г. се проведе  съвместна 

тренировка с органите на РДПБЗН.  

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 2015 г.“,  на 02.06.2015г. 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 № РД – 

71/21.05.2015 г. на Областния управител на Област Враца. 

 Организацията по отсрочването от повикване във въоръжените сили на 

резервисти и техника от Националното стопанство по осигуряването на трудови 

ресурси за военновременна дейност се извърши в съответствие с изискванията на 

Наредбата за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във Въоръжените 

сили при мобилизация, приета с ПМС № 114/16.05.2013 г. На основание т. 2.3. от 

Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на 

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

повикване във въоръжените сили при мобилизация през 2015 г. са изготвени и 

изпратени в Министерството на отбраната следните документи:  

 списъци с длъжности, заемани от запасни, които да бъдат безусловно 

отсрочени през следващия отчетен период 2016-2017 г.;   

 списъци с техника-запас, които да бъдат безусловно отсрочени през 

следващия отчетен период 2016-2017 г. 

 Планиране и разпределение на финансовите средства за осигуряване на 

дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка са извършвани съгласно чл. 

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

отбранителна индустрия и сигурност на доставките за дейностите по ОМП през 2015 

г. през месец февруари са изпратени до Министерството на отбраната следните 

документи: 

 отчет за изразходваните финансови средства по отбранително-

мобилизационна подготовка по дейност 282 „Отбранително-мобилизационна 

подготовка, поддържане на запаси и мощности“ за 2014 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 

2016 г. и по дейност 219 „Други дейности по отбраната; 

 обяснителна записка за допусканията, при които е разработена заявката за 

2016 г. и анализ на разходите, отразени в отчета за 2014 г. 
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            С наш Изх. № 0400-7-(7)/ 26.06.2015 г., в Дирекция „Планиране, програмиране 

и бюджет“ в Министерство на отбраната, е изпратена актуална информация за звената 

по ОМП в Област Враца. 

            Със Заповед № 160/27.11.2015 г. на Областния управител,  беше назначена 

комисия със задача да извърши проверка на общото състояние на пунктовете за 

управление и дежурните стаи в общините от Област Враца. За проверката има 

изготвени протоколи за всяка община поотделно и са дадени предписания. Изготвен е 

доклад до Областния управител. 

            За подобряване работата по отбранително-мобилизационна подготовка и 

изпълнението на поставените задачи се оказваше постоянна методическа помощ на 

общините и юридически лица с възложени военновременни задачи по разработването 

и поддържането на плановете за работа във военно време и военновременния план. В 

изпълнение на ПМС № 258/02.12.2005 г. и във връзка с Указанията на 

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките по 

ОМП към Министерски съвет, са дадени указания на общините от Област Враца за 

дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2015 г.  

Изпълнявайки задачите по отбранително-мобилизационна подготовка се 

поддържа тясно взаимодействие със специалистите по отбранително-мобилизационна 

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

окръжие – Враца, РЗИ, РИОСВ, ОПУ и юридически лица с възложени 

военновременни задачи. 

 

Оптимизиране на взаимодействието между Областна администрация – Враца, 

органите на местното самоуправление, обществените организации и гражданите 

за постигане на ефективна политика по отношение на военните паметници на 

територията на Област Враца.   

            Координиране на дейностите по проучване и поддържане на военните 

паметници през 2015 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. За целта е 

сформирана Областна комисия „Военни паметници“ със Заповед № РД-158/11.12.2014 

г. на Областния управител. 

            В Областна администрация – Враца се води Областен регистър на военните 

паметници. В него се водят на отчет 128 бр. военни паметника. За същите има 

необходимата документация от 5 бр. снимки, анкетни карти и списъци на загиналите. 

            Организацията и дейността на Областна комисия „Военни паметници“ е 

определена в Правила за работа и План за работа 2015 г.  

            През 2015 г. бяха проведени 3 /три/ заседания на Областна комисия „Военни 

паметници“, съответно на 24.03.2015 г., 23.06.2015 г. и 08.12.2015 г. На първото 

заседание беше представен актуалния състав на Областната комисия „Военни 

паметници“ към Областния управител и членовете бяха запознати с Правилата за 

работа на комисията. На второто беше приет Областен план за честването на 100 

години от Първата световна война и участието на България в нея. Беше взето решение 

и впоследствие изготвено предложение до Министерство на отбраната за отпускане на 

целеви финансови средства за поддържането на военните паметници на територията 

на общини Бяла Слатина, Враца, Роман... Също беше изпратено предложение до МО 

за финансиране на мероприятията, свързани с честванията през 2016 г. на 

годишнината от Първата световна война. На последното заседание се взе решение в 

Областния регистър да бъдат приети 2 бр. новопостроени военни паметници. Същите 

са изградени в гр. Криводол, община Криводол и с. Долна Бешовица, община Роман. 

Те са изпратени за регистриране в Националния регистър и Картотеката на военните 

паметници в Република България и извън страната.  За заседанията има изготвен 

дневен ред, протокол и присъствен лист.  

  

В изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация 
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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 № 14-02/20.01.2015г. на Областния управител на Област Враца, е 

назначена комисия, със задача да извърши  проверка  на регистратурата за 

класифицирана информация за 2014 г. При извършената проверка не са констатирани 

нарушения. Изготвен е протокол от проверката, същият е утвърден от Областния 

управител.  

 


