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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Фигурата на областния управител е традиционна за българската правна
система. Нейните исторически корени се крият още в периода на XVIII - XIX век
по време на османското присъствие по българските земи. В резултат на
икономическите, социални и политически реформи и под натиска на външни
сили османското правителство е принудено да признае определени
политически правомощия на църковните български общини.
След Освобождението фигурата на областния управител е предвидена
по действието на Търновската конституция и специалните закони - Закон за
окръжните управители и околийските началници, Закон за градските общини,
Наредба - закон за градските общини и др.
Правното положение на областния управител в следосвобожденска
България е изградено въз основа на възприетия от Търновската конституция
принцип за разделение на властите и в съответствие с новото
административно - териториално деление на страната на окръзи, околии и
общини. Областният управител е замислен и правно уреден като местен
държавен орган и по-специално като административен орган с обща
компетентност на територията на съответния окръг.
Област с административен център Ловеч е създадена с Указ № 1 от
5.01.1999 г. за утвърждаване границите, административните центрове на области и
общини, включени в тях, издаден от Президента на РБ, обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.1999
г. С решение на Министерски съвет от 19 август 2009 г. областен
управител на област Ловеч е Николай Нанков. Негови заместници са
Пламен Огнянов и Сашо Данков.
Областна администрация подпомага дейността на Областен управител
при осъществяване на неговите правомощия:
- да осъществява държавното управление в Ловешка област
- да осигурява съответствие между националните и местни интереси при
провеждане на местна политика
- да осигурява провеждането на държавна политика за насърчаване на
инвестициите на територията на област ловеч
- да провежда информационна политика , която гарантира откритост и
достъпност на дейността на ръководената от него администрация
Административните звена в областна администрация са обособени в
обща и специализирана администрация, организирана в дирекции.
- общата администрация осигурява дейността на областния управител,
на специализираната администрация и дейности по административно
обслужване на гражданите и юридическите лица и е организирана н дирекция
„Административно-правно
обслужване,
финанси
и
управление
на
собствеността”
- специализираната администрация е организирана в дирекция
„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” и
осигурява осъществяването на правомощията на областния управител
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ПРИ КАКВИ СЛУЧАИ ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА ПОТЪРСЯТ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЛОВЕЧ
- Всеки гражданин или юридическо лице има право да иска достъп до
официална и служебна обществена информация, създавана и съхранявана в
Областна администрация. Необходимо е лицата да подадат заявление,
съдържащо данните по чл. 25, ал. 1 от Закона за достъп до обществена
информация. За улеснение на гражданите в Ловешка област такава бланка те
могат да получат в деловодството на Областна администрация – ул.
„Търговска” № 43 или да изтеглят от официалния сайт на Областен управител
Ловеч. Заявлението се разглежда от комисия, назначена със Заповед на
Областния управител.
- До Областен управител се подават молби и заявления за административните
услуги, осъществявани в областната администрация на основание Закона за
административното обслужване на физически и юридически лица. Подробна
информация за предлаганите административни услуги е публикувана в сайта
на администрацията.
- Към Областен управител гражданите могат да се обръщат по въпроси,
касаещи недвижимите имоти - държавна собственост, намиращи се на
територията на Ловешка област. Такива са случаите на разпореждане с
недвижими имоти, частна държавна собственост - продажбата и замяната им,
извършване на делба на съсобствени недвижими имоти, учредяване на
ограничени вещни права върху тях, както и безвъзмездното им прехвърляне в
собственост или учредяване. Наред с това държавните имоти, които не са
предоставени за управление по установения ред, се управляват от Областен
управител. Те могат да се отдават под наем след провеждане на търг или
конкурс при условия и по ред, посочени в Закона за държавната собственост и
правилника за неговото прилагане.
- Към Областен управител граждани или юридически лица могат да се обръщат
при необходимост от справки, удостоверения и преписи от актове относно
държавни имоти.
- До Областен управител граждани или юридически лица могат да подават
жалби срещу актове и действия на кметовете на общини, общинските съвети и
на ръководителите на териториалните звена на изпълнителната власт.

За повече информация посетете сайта на Областен управител, там
ще намерите „Правомощията на Областен управител”, както и
подробно описание на предлаганите административни услуги
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
- изпълняват служебните си задължения при строго спазване на
законодателството на Република България
- извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се
стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на гражданите
- при изпълнение на служебните си задължения се отнасят любезно, възпитано
и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността,
като не допускат каквито и да било прояви на дискриминация
- отношението към клиентите на областна администрация не се влияе от пол,
раса, народност, етническа принадлежност, лично и обществено положение,
увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено
състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в
международен договор, по който Република България е страна
- обслужват внимателно и любезно, като изслушват клиентите и запазват
конфиденциалност при запитванията, заявленията и жалбите им
- отговарят на поставените въпроси, съобразно функциите и компетенциите си,
като по необходимост пренасочват гражданите към служител, притежаващ
съответната компетентност
- насърчават гражданите да дават предложения и препоръки относно начина на
обслужване
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