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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ ПО АЗБУЧЕН РЕД:
1. АВИК – Асоциация по водоснабдяване и канализация;
2. АДС – Акт за държавна собственост;
3. АПИ – Агенция „Пътна инфраструктура“;
4. АПДС - Акт за публична държавна собственост;
5. АПОФУС – Административно-правно обслужване, финанси и управление на
собствеността;
6. АКРРДС – Административен контрол, регионално развитие и държавна
собственост;
7. АНД – Административно наказателно дело;
8. АПК - Административнопроцесуален кодекс;
9. АСП - Агенция за социално подпомагане;
10. БАИ - Българска агенция за инвестиции;
11. ББР – Българска банка за развитие;
12. ВАС - Върховен административен съд;
13. ВСС - Висш съдебен съвет;
14. ГРАО - Гражданска регистрация и административно обслужване;
15. ДГС - Държавно горско стопанство;
16. ДМА –Дълготрайни материални активи;
17. ДРСЗ - Дирекция "Регионална служба по заетостта";
18. ЗДОИ - Закон за достъп до обществена информация;
19. ЗЕЕ- Закон за енергийната ефективност;
20. ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация;
21. ЗОП – Закон за обществените поръчки;
22. ЗСПЗЗ – Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
23. ИПА - Институт за публична администрация;
24. МВР - Министерство на вътрешните работи;
25. МЗХГ - Министерство на земеделието, храните и горите;
26. МК – Министерство на културата;
27. МО – Министерство на отбраната;
28. МОСВ - Министерство на околната среда и водите;
29. МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
30. МС - Министерски съвет;
31. МТСП - Министерство на труда и социалната политика;
32. НДА – Нематериални дълготрайни активи;
33. НП - Наказателно постановление;
34. НП ЗОХТУ - Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания;
35. НП ЕЕМЖС - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради;
36. НССЕИВ - Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси;
37. ОА – Областна администрация;
38. ОД МВР – Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи;
39. ОПДУ - Оперативна програма „Добро управление“;
40. ОПИК - Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ;
41. ОП НОИР – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ;
42. ОПУ – Областно пътно управление;
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43. ОПРР - Оперативна програма „Региони в растеж“;
44. ОСР- Областен съвет за развитие;
45. ОССЕИВ - Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси;
46. ОТС - Областната транспортна схема;
47. ПДС – Публична държавна собственост;
48. ПП - КАТ – Пътна полиция - Контрол на автомобилния транспорт
49. ПРСР – Програма за развитие на селските райони;
50. ПТП - Пътнотранспортно произшествие;
51. ПУП - Подробен устройствен план;
52. РДСП - Регионална дирекция “Социално подпомагане”;
53. РМС – Решение на Министерски съвет;
54. РСР – Регионален съвет за развитие;
55. РТС- Републиканска транспортна схема;
56. РУО – Регионално управление на образованието;
57. СГКК - Служба по геодезия, картография и кадастър;
58. СЗР – Северозападен район;
59. СОЗ - Санитарно-охранителните зони;
60. СФУК – Система за финансово управление и контрол;
61. ТД на НАП – Териториална дирекция на Национална агенция за приходите;
62. ТПП – Търговско-промишлена палата;
63. УО на КН на ОП - Управляващ орган на Комитета за наблюдение на Оперативна
програма;
64. УПОА - Устройствен правилник на областните администрации;
65. ЦАО- Център за административно обслужване;
66. ЧДС – Частна държавна собственост;
67. CAF - Common Assessment Framework.
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
През 2018г. ОА - Ловеч изпълни функцията си да подпомага Областния управител на
Област Ловеч, като планира и изпълнява дейността си по начин, който води до
постигане на висок обществен резултат при възможно най икономично използване на
ресурсите. Тя консултира и координира дейността си за осъществяване на единната
държавна политика с местни власти, социални партньори и представители на частния
сектор за постигане и поддържане на социално отговорен стратегически синхрон.
IІ.

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛОВЕЧ

Общата численост на персонала в администрацията е 29 служители.
Организационната структура на ОА - Ловеч е утвърдена с Устройствен правилник на
областните администрации приет с ПМС № 121 от 05.07.2000 г./ изм. ДВ. бр.7 от 19
януари 2018г., доп. ДВ. бр.80 от 28 септември 2018г./
Организационната структура е разгледана по-долу чрез карта /органиграма/, включваща
връзките между отделните административни звена и мястото им в организацията.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ

СЛУЖИТЕЛ ЗА ВРЪЗКИ С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ
“АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ,
ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
7 служители в т.ч. Директор

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ
“АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ,
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ”
16 служители в т.ч. Директор
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Административна сграда, в която е разположена ОА – Ловеч е 12 етажна монолитна
постройка, имаща партер и сутерен. В нея са разположени помещения, офиси и
кабинети.
Тя представлява комплекс от две сгради свързани с тунел. Основният корпус е
двуетажен, без сутерен.
Администрацията използва партер и етажи І, ІІ и ІІІ. Останалите помещения са
предоставени на териториални структури. Повечето служители са в самостоятелни
стаи, разполагат с добри компютърни конфигурации, отоплителна система с природен
газ и климатични системи. Всяка година се залагат средства за капиталови разходи за
подмяна на повредени системи.
Основните процеси, организацията на работа на отделните дирекции и общите линии
на докладване и съгласуване се определят във функционалната характеристика на
администрацията.
Задълженията, отговорностите и конкретните линии на докладване на всеки служител
се определят от длъжностната му характеристика.
Директорите на дирекции осигуряват взаимодействие на служителите в дирекцията в
съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите
между тях.
Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в ОА - Ловеч,
изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Управлението на човешките ресурси се извършва при спазване на Закона за държавния
служител, Кодекса на труда, Закона за администрацията, Кодекса за поведение на
служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в ОА.
Политиките и практиките по управление на човешките ресурси са разработени във
Вътрешни правила за дейността и организацията на човешките ресурси.
Обучение на служителите се извършва въз основа на изготвени индивидуални годишни
планове за обучение на служителите.
Плановете за обучение се изготвят съвместно от прекия ръководител и служителя, след
оценка на изпълнението на длъжността им и извършен анализ на потребността от
обучение на служителите в съответната област, с оглед поддържане на необходимата
квалификация за изпълнение на служебните им задължения.
Компетентността на персонала е съвкупност от знания, професионален опит и
способности за изпълнение на задълженията, произтичащи от целите на ОА и заеманата
длъжност.
Конкретните изисквания за компетентност се определят в длъжностните
характеристики разработени за всяка длъжност. Длъжностни характеристики се
връчват при постъпване на нов служител. Те се актуализират при промяна на
изискванията за заемане на длъжност.
Служителите са длъжни да поддържат своята компетентност на необходимото ниво за
изпълнение на служебните задължения. Също така непрекъснато следва да допълват
знанията си и да ги актуализират с променените условия и нормативна база.
ОА - Ловеч изпълни заложените за 2018 година цели, като показа отлична работа в
екип, висок професионализъм и отговорност, ангажираност и компетентност при
изпълнение на задачите, свързани с тяхната реализация, въпреки намалената численост
на щатния състав.

6

IІІ.

ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛОВЕЧ ЗА 2018г.

В съответствие с разпоредбата на чл.63 от Закона за администрацията, Годишният
доклад за дейността на ОА - Ловеч за 2018 година отчита изпълнението на
определените цели на дейностите, които са свързани с упражняване правомощията на
Областния управител, определени в Закона за администрацията и Устройствения
правилник на областните администрации.
Дейността на ОА-Ловеч е в съответствие с поставените стратегически цели от
програмата на Министерския съвет и Областна стратегия за развитие на област Ловеч
2014-2020 г. Осъществявайки своята дейност чрез реализиране на ефективни политики
за изпълнение на определените цели, е изградена една модерна администрация, която
предоставя по-добро и качествено обслужване на гражданите и бизнеса.
Докладът за изпълнение на целите е достъпен за гражданите, като е отворена
възможността за отправяне на предложения и алтернативни решения по възникнали
проблеми. Информацията, която се съдържа в него се базира на докладите за
изпълнение на заложените цели за 2018 година на дирекциите АПОФУС и АКРРДС.
Докладът е структуриран, съгласно заложените цели за 2018 година на ОА - Ловеч,
както следва:
1.
Създаване на по-добри условия за провеждане на регионалната политика чрез
реализиране приоритетите на правителството на регионално ниво;
2.
Повишаване ефективността при провеждане на секторни политики;
3.
Подобряване на контрола за спазване на законността на територията на областта
и за законосъобразност на решенията на общинските съвети и актовете на кметовете на
общини;
4.
Подобряване процесите по придобиване, управление, разпореждане и опазване
на държавната собственост;
5.
Поддържане високо качество на предоставяните административни услуги и
информираност на обществото за въздействията от дейността на организацията;
6.
Повишаване капацитета на администрацията в областта на информационните
технологии;
7.
Подобрена защита и намаляване на неблагоприятните последици в резултат от
бедствия;
8.
Устойчиво развитие на системата за финансово управление и контрол.
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1.

Създаване на по-добри условия за провеждане на регионалната политика чрез
реализиране приоритетите на правителството на регионално ниво.

През 2018 г. продължи дейността за постигане на устойчиво социално-икономическо
развитие и подобряване на бизнес климата в област Ловеч. Подписан е Меморандум за
сътрудничество между ОА-Ловеч и НК “Индустриални зони“, което доведе до
предприемане на конкретни стъпки за развитие потенциала на област Ловеч в тази
посока.
Осъществена е координация с общините и подготвена обобщена информация до БАИ,
относно приети от общините местни наредби за издаване на сертификат клас „В“ и
сертифицирани инвестиционни проекти.
Обобщена е информацията от общините на територията на област Ловеч за наличните
свободни терени, с или без сгради, с цел реализиране на инвестиционни проекти, която
е изпратена на БАИ за публикуване на сайта им.
Осъществена е координация и събрана информация за терени – държавна собственост
на Министерство на отбраната, находящи се в землището на село Слатина, община
Ловеч, във връзка с възможност за реализиране на инвестиционно намерение.
Общините от област Ловеч бяха информирани относно възможността за предоставяне
на инвестиционни проекти по повод посещението на министър-председателя Бойко
Борисов в Обединените арабски емирства и представянето им пред потенциални
партньори и инвеститори.
Работодателските организации от област Ловеч: Българска стопанска камара,
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и Търговскопромишлена и земеделска палата, Областен информационен център – Ловеч, бяха
информирани относно възможността за участие в събитие на Българоазербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.
Осъществена бе координация и организирано участието на Областен управител в
„Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“,
Българо-азербайджански бизнес форум и кръгла маса на тема „Макроикономическата
картина на България в края на 2018 година“.
Осъществена е координация с общините и подготвена обобщена информация за
изготвянето на Доклад за предоставените през периода 2016-2017 г. държавни помощи
за услуги от общ икономически интерес, която е изпратена до Министерство на
финансите.
Събрана и обобщена е информация от общините в област Ловеч и изпратена до
Националния център за териториално развитие във връзка с разработване на социалноикономическия анализ на районите, за подпомагане подготовката на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2021-2027 г. и на другите оперативни програми, както и
за актуализирането на Националната концепция за пространствено развитие и
изготвяне на регионалните планове на районите от ниво 2 в новите им граници.
Изразено е положително становище във връзка с проект на Решение на Министерски
съвет за изменение на Пътна карта за изпълнение на Стратегия за развитие на
държавната администрация 2015-2020 г.
Осъществена е координация с общините и представителите на бизнеса, организирана и
проведена работна среща с участието на министъра на икономиката г-н Караниколов,
представители на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия и НК
„Индустриални зони“ на тема „Индустриалните зони – ключът към икономическия
растеж на регионите“.
Експерти участваха в информационна среща по проект „Подпомагане на стартиращи
предприемачи в Северозападен район“, по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г. В рамките на проекта ще бъдат запознати
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потенциални кандидати с възможностите за развитие на самостоятелна стопанска
дейност и предприемачество във всеки един от 5-те областни града в Северозападен
район - Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.
Във връзка с издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ на
обект „Блок 1-25 Враца-запад“, разположена на територията на Северозападна
България, е съгласуван проект на решение на Министерски съвет и изпратено
становище до Главния секретар на Министерство на енергетиката.
Експерти взеха участие в регионална работна среща в гр. Велико Търново, във връзка с
обществено обсъждане на концепция на Закон за преброяването 2021 г.
Подготвено е становище с препоръки относно проект на Закон за преброяване на
населението и жилищния фонд в Република България през 2021 и изпратено до
заместник председателя на Националния статистически институт.
Във връзка с участие на Областен управител в среща, посветена на демографските и
икономически проблеми в град Ловеч беше събрана информация от Националния
статистически институт, от доклади и отчети по темата и оформена за представяне пред
участниците в срещата.
1.2 Провеждане на ефективна политика за регионално развитие на ниво NUTS 2
През отчетния период бяха проследявани материалите от заседанията на РСР на СЗР.
Изпратени бяха предложения относно дневния ред на заседанието на РСР на СЗР през
март 2018 г. Изпратено е писмо до председателстващия РСР на СЗР, Областния
управител на област Враца във връзка с представителство на РСР на СЗР в Комитетите
КН на ОП 2014-2020. Изпратено е становище и мотивирани предложения относно
запазване на предоставяните към момента бонус точки на бенефициенти от
Северозападна България във връзка със среща в УО на ОПИК 2014-2020. Служители
подготвиха презентация за областната туристическа инфраструктура на област Ловеч за
предстоящо заседание на РСР и РКК към него. Експерт взе участие в работна среща,
посветена на Целенасочената инвестиционна програма за развитие на Северозападна
България, организирана от ОА-Враца.
Осъществена е координация с общините, ОПУ и ДРСЗ във връзка с предоставяне на
информация за целите на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на
регионалния план за развитие на СЗР 2014-2020 г. за 2017 г. Събраната и обобщена
информация е оформена в доклад, който е изпратен до Секретариата на РСР на СЗР.
Експерти взеха участие в заседанията на РСР на СЗР, проведени през октомври и
декември 2018 г. в гр. Плевен.
Във връзка с предстоящо учредяване на Организация за управление на Старопланински
туристически район с център гр. Велико Търново бе подготвено и изпратено становище
на Областния управител на област Ловеч до членовете на РСР на СЗР. Изготвено е
писмо с положително становище без забележки по представените материали, във
връзка с проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на докладите от
междинната оценка за изпълнението на Регионалните планове за развитие 2014 – 2020
г. на Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен
и Югозападен район от ниво 2.
Осъществена е координация с общините и подготвен Отчет за изпълнение на целите на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. в област Ловеч
за периода 1 януари – 31 ноември 2018 г., който беше изпратен в Министерство на
икономиката.
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Актуализиран е съставът на Работна група „Регионална партньорска мрежа“ в рамките
на стратегията. Във връзка с провеждане на семинари по тематични области е
изпратено писмо до общините на територията на областта, както и други
заинтересовани страни, относно възможността за участие.
Експерт взе участие в среща в Министерство на икономиката, относно запазването на
точки при оценяване на проекти по ОПИК 2014 - 2020 за бенефициенти от
Северозападна България, както и в дискусия, организирана от вестник „24 часа” и
Министерство на регионалното развитие и благоустройството на тема „България след
2020 г. Новото райониране – въпроси и отговори”.
Във връзка с постъпило предложение за приемане на изменение във Вътрешните
правила за работата на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на
Република България, за създаване на подкомитет за интеграция на ромите, е изразено
положително становище по предложените промени в текста на вътрешните правила.
Промяната е необходима с цел осигуряване на допълняемост и съгласуваност с мерките
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия
финансов механизъм и Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и други
инструменти, финансиращи подобни мерки в съответствие с Националната стратегия
на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и плана за действие към
нея.
Реализирани бяха дейности по координиране и подготовка на нови обяви за
практиканти в ОА-Ловеч във връзка с проект „Студентски практики“ по ОП НОИР
2014-2020. През отчетния период беше извършена подготовка на документи и
осъществяване на дейности от 2 бр. ментори (служители в дирекция АКРРДС) за
провеждане на практическо обучение на 2 бр. студенти по проект „Студентски
практики“.
Изпратено е писмо до всички ОА в България, относно подкрепа за включването им като
бенефициенти по ОПДУ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Получени бяха 19 бр. подкрепящи писма, които бяха изпратени до УО на ОПДУ 2014 2020 и Министерски съвет.
Експерти взеха участие в съвместни проверки с представители на Министерство на
икономиката по финансирани проекти на ОПИК във фирма „Велга“ ООД, гр. Ловеч и
фабрика „Рико стил“ ЕООД, град Троян.
Проследени бяха материалите за провеждане на 10-то заседание на Комитета за
наблюдение на ОП НОИР 2014 – 2020 г. Изпратени бяха решения във връзка с
провеждане на Писмена процедура за неприсъствено вземане на решение – м. декември
2018 г. Изпратено е подкрепително решение за одобряване на предложените от
Управляващия орган на програмата проект на изменение на Методология и критерии за
подбор на операция „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ и
проект на Индикативна годишна работна програма.
Изпратено е писмо до г-н Веселин Даков, главен секретар на Министерски съвет,
относно кандидатстване с проектно предложение по ОПДУ за участие на ОА – Ловеч,
като партньор по два проекта: на сдружение „Сътрудничество за гражданско участие“ и
на Сдружение „Знание“ – Ловеч.
Представители на дирекцията взеха участие в регионална среща в гр. Плевен по
процедура „Изграждане на регионални научни центрове“ по ОПИК 2014-2020.
Подготвена е информация до ОА - Враца, относно наличието на два броя указателни
табели предоставени ни по проект „Постигане на по-добро управление чрез
повишаване на публичността и прозрачността в работата на областните администрации
от СЗР“, изпълняван по ОПАК 2007-2013 през 2009 г.
Проследени бяха условията за кандидатстване по програма „Европа на гражданите“ и
годишните приоритети за 2018 год. Осъществен е контакт с информационната точка на
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програмата и представители на дирекцията взеха участие в информационен ден в
Министерство на културата. Изпратено е проектно предложение за кандидатстване по
програма „Европа за гражданите“, направление „Европейска памет за миналото“.
Проследиха се изискванията за кандидатстване за конкурс за финансиране на проекти
на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и
спортни обекти за хора с увреждания“ и Оперативното ръководство на програма
„Микропроекти за климата“ на Националния доверителен екофонд.
Попълнена е онлайн анкета на фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и
дирекция „Растеж и иновации“ на ЕК, относно проучване на тема „Интелигентна
специализация в европейските региони и държави“ и във връзка с изпълнение на
Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020.
Подготвен е проектен формуляр във връзка с Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския съюз за 2018 г. и осъществена координация на
дейностите по изпълнението им. Проведени бяха поредица от срещи и комуникация с
представителите на Чешкия център, Унгарския културен институт и Полския културен
институт, във връзка с организация на планираните дейности.
Изпратено е писмо-покана до директора на Чешки център София, във връзка с
подготовката на изложба на плакати, които да гостуват в с. Орешак и гр. Ловеч, както и
прожекция на чешки филми в периода 16-21.10.2018 г., съобразени с дейностите по
изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския
съюз.
Изпратено е писмо-покана до директора на Унгарския културен институт София,
относно изложба, която да гостува в град Ловеч в периода 12-16.11.2018 г., както и
писмо до директора на Полския културен институт София, относно фотоизложба, която
да гостува в гр. Тетевен в периода 27.10-02.11.2018 г. Изпратени бяха покани до
посланиците на Чехия, Унгария и Полша за участие в
мероприятията по
Комуникационната стратегия на територията на област Ловеч.
Експерти участваха в планиране, координиране и изпълнение на дейностите: подготвен
е график за мероприятията, организирани в партньорство с Унгарския, Чешкия и
Полски културни центрове, проведени бяха изложби в гр. Ловеч, гр. Тетевен и с.
Орешак, работна среща с културните институции от област Ловеч, на която е
представена дейността на Унгарски културен институт и обсъдени възможности за
съвместни бъдещи инициативи. В партньорство с кино „Космос“ в гр. Ловеч се проведе
Седмица на чешкото кино, като се излъчиха безплатно за гражданите на гр. Ловеч шест
филма от фонда на Чешкия национален филмов архив. Дейностите в рамките на
Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз затвърдиха
партньорските отношения на ОА с културните институции от област Ловеч, като
същевременно се родиха нови идеи за бъдещи съвместни дейности. Събитията
преминаха при сериозен интерес от страна на гражданите и медиите, с участието на
широк кръг граждани от област Ловеч.
През ноември 2018 г. във фоайето на ОА - Ловеч се организира откриването на
изложбата „Кан Тервел – спасителят на Европа“ с участието на представители на
местни институции, организации, журналисти, младежи, представители на медиите и
граждани.
През отчетния период е изготвено писмо-подкрепа на проектно предложение на
фондация „Визия за научен и технологичен растеж“, кандидатстващо за финансиране
пред Посолството на САЩ в България, включващо гостуване на изложбата
„Безпределният космос на човешкия ум“ в гр. Ловеч.
Експертите се запознаха с проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за
регионалното развитие, публикуван за обществено обсъждане и набелязаха конкретни
области на подобрение.
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Представители на ОА взеха участие в информационна среща „Актуални процедури
2018“ за запознаване с възможности за кандидатстване с проектни предложения по
Оперативните програми и програмата за развитие на селските райони през 2018 г.,
съгласно актуализирани индикативни годишни работни програми, във форум
„Успешни проекти“ организиран като част от национална кампания „Бъдеще на
кохезионната политика на ЕС“, както и в информационна среща на тема „Какво
постигнахме чрез еврофондовете, какво предстои“, организирани от Областен
информационен център – Ловеч.
1.3 Координация на дейностите по регионално развитие с органите на местното
самоуправление и местната администрация
Осъществени бяха организационни дейности във връзка с подписване на договор за
Междинна оценка на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Ловеч 20142020 с фирма „Географика“ ООД, гр. София. Проведена е работна среща с
представители на фирмата за уточняване на детайли по изпълнението на договора и
техническото задание. Съгласуван е Встъпителният доклад по договор „Изготвяне на
Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2014-2020 г.“.
Осъществена е координация с общините от област Ловеч и събрана базова информация,
която е изпратена до фирма „Географика“ ООД, гр. София, и която е използвана за
целите на оценката. Извършени бяха поредица от дейности във връзка с подготовката
на Доклад от проведената Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на
област Ловеч 2014-2020 г., свързани с преглед на подготвения от фирмата изпълнител
документ, отразяване на корекции, комуникация с общините от областта и др.
Актуализиран е съставът и на 2 май 2018 г. свикано първото за годината заседание на
Областен съвет за развитие на област Ловеч, за приемане на проекта на доклад с
резултатите от Междинната оценка на ОСР 2014-2020 г. на област Ловеч и Годишния
мониторингов доклад за изпълнение на звеното за мониторинг и оценка на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. Областният съвет за развитие
на област Ловеч прие със свое решение представените проекти на документи.
Във връзка с подготовката на второ заседание на Областен съвет за развитие на област
Ловеч е подготвено писмо до министъра на МРРБ за изпращане на представител на
ведомството и представяне на актуална информация за процеса - новото райониране на
страната.
На 30 май е проведено второто за 2018 г. заседание на Областен съвет за развитие на
област Ловеч свързано с новото статистическо райониране на страната. След
заседанието е подготвено писмо до МРРБ със становище от общините в област Ловеч
относно новите райони от ниво 2 (NUTS 2) в Република България.
Третото заседание на ОСР на област Ловеч се проведе на 05.07.2018 г. в зала 101 на
ОА – Ловеч. Членовете гласуваха актуализация на Областна стратегия за развитие на
социалните услуги в област Ловеч (2016-2020 г.) във връзка с искане на община Троян.
Представител на Министерство на туризма направи преглед на Концепцията за
туристическо райониране в България и предстоящото създаване на Организации за
управление на туристическите райони в цялата страна. Представител на Областния
информационен център Ловеч представи информация за напредъка в изпълнението на
Оперативните програми 2014-2020 г. на територията на област Ловеч. Информация за
хода на срещата, взетите решения, както и протокола от заседанието на ОСР бяха
публикувани сайта на ОА - Ловеч.
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Изготвено е писмо до общините на територията на областта, във връзка с изменението
на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, чл. 91, ал. 8, т. 4, с която
трябва да се съобразят при изготвянето на годишните доклади на общинските планове.
През 2018 г. експерт от взе участие в четири заседания на комисии по ГРАО с
представители на община Ловеч, ТЗ ГРАО Ловеч и ДСП Ловеч за установяване на
постоянен или временен адрес, съгласно чл. 92 и чл. 93а от Закона за гражданската
регистрация, за което са съставени 4 бр. протоколи.
1.4. Координация, мониторинг и контрол по изпълнението на НПЕЕМЖС
В изпълнение на ПМС № 18/02.02.2015 г. „За приемане на Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на
органите, отговорни за реализацията й“ и Решение на МС №105/18.02.2015 г., за
отчетния период бяха извършени следните дейности:
- Съгласно указания на МРРБ, ежеседмично бяха проследявани актуалните
въпроси и отговори, относно реализацията на НПЕЕМЖС, публикувани на
интернет страницата на МРРБ, както и регистрите за подадените ЗИФП и
подписаните договори за целево финансиране /ДЦФ/ от ББР. В резултат на това
ежеседмично са актуализирани информациите в оперативните справки;
- Ежеседмично беше изготвена справка „Текущ напредък“ по програмата в
общините от областта, като същата бе изпращана до МРРБ;
- Всеки месец е изготвен регистър „Общ напредък“ и регистър „Обществени
поръчки“ с информация за текущото изпълнение на програмата в областта за
сдруженията на собствениците с подписани договори за целево финансиране,
изпратени до МPРБ;
- Изготвени са Регистри-таблици „Бюджетна прогноза“ и „Парични потоци“ с
актуална информация за областта и общините, изпратени до МРРБ;
- В изпълнение РМС № 282/19.10.2015 г. е извършен мониторинг на референтните
стойности за допустимите дейности на документацията за обществени поръчки
по ЗОП;
- Съгласно допълнителни указания от МРРБ бяха изготвени: справка за брой
искания за сключване на ТДЦФ, чакащи в РЗИФ на ББР; справка за сградите над
28 м., изпратена до МРРБ; справки за въведени сгради в експлоатация и такива
със СМР- дейности.
Във връзка с изпълнението на НПЕЕМЖС и съгласно Методическите указания по
Програмата, приети с ПМС 18/2015 г., в раздел I. Обща информация, т. 2. 2.
„Участници и техните функции в процеса по обновяване на многофамилни жилищни
сгради“, беше създаден архив за съхранение на досиетата с оригиналните документи
или копия (заверени вярно с оригинала), както и приемо-предавателни протоколи след
въвеждане на сградата в експлоатация, за всяка финансирана и обновена сграда по
НПЕЕМЖС на територията на област Ловеч.
Експерт участва в проверка във връзка с постъпило уведомително писмо от РД „ПБЗН“
Ловеч, относно неправилно полагане на топлоизолационни противопожарни ивици от
минерална вата. Извършена беше проверка по проект: „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност във връзка с реализация на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ловеч,
обособена позиция № 3 – многофамилна жилищна сграда блок 327“, ПИ с
идентификатор 43952.511.07, УПИ I, кв. 16, ж.к. „Младост“, гр. Ловеч.
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Участвахме в проверка на място на започнат строеж: „Сграда с административен адрес
гр. Луковит, ул. „Кръгояр“ № 54, бл. „Кръгояр“, във връзка с реализация на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“,
находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, кв. 37 по ПУП – ПРЗ на гр.
Луковит, поземлен имот с идентификатор 44327.502.1863 по КК и КР, с която са
констатирани нарушения, свързани с изпълнението на одобрения инвестиционен
проект.
Към края на 2018 г. са предадени 9 бр. досиета с приемо-предавателни протоколи по
общини както следва:
Община

Жилищни сгради с административни адреси

Община Ловеч

Брой
досиета
4бр.

Община Луковит

2бр.

Община Троян

3бр.

- гр. Луковит, ул. „Хр. Ботев“ № 10, бл. „В.
Терешкова“;
- гр. Луковит, ул. „Кирил и Методий“ № 2, бл.
„Светлина“.
гр. Троян, ж.к. „Лъгът“, бл. 13
гр. Троян, ж.к. „Младост“, бл. 3
гр. Троян, ж.к. „Лъгът“, бл. 219

ОБЩО

9бр.

- гр. Ловеч, ж.к. „Здравец“, бл. 217
- гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“, бл. 115, вх. А
- гр. Ловеч, бл. „Спартак – 3“
- гр. Ловеч, ул. „Осъмска“ № 39

Таблица 1: Предадени в архив досиета по НПЕЕМЖС на територията на област
Ловеч
Изготвен е доклад във връзка с изискана информация за хода на НПЕЕМФЖС и
провеждане на оперативно-издирвателни дейности по пр. № 658/2017 г. по опис на
Специализирана прокуратура – гр. София, относно съмнения за нанесени вреди върху
държавния бюджет при изпълнение на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради.
2.

Повишаване ефективността при провеждане на секторни политики;

2.1. Ефективна координация на взаимодействието между заинтересованите страни
за увеличаване на заетостта, подобряване на качеството и ефективността на
социалните, здравни и образователни услуги.
Здравеопазване
Във връзка със стартирала процедура по изготвянето на Национална здравна карта е
осъществена координация и дейности с общините и др. институции във връзка с
процедурата по изготвяне на Областна здравна карта на област Ловеч. След определяне
на Комисия от Министъра на здравеопазването бяха проведени 5 заседания, по време
на които бяха детайлно обсъдени становищата на всички заинтересовани страни.
Комисията подготви проект на Областна здравна карта на област Ловеч, който заедно с
подробна обяснителна записка е изпратена и одобрена в Министерство на
здравеопазването.
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Във връзка с получено писмо от ДАЗД са подготвени писма до кметове за разяснение и
стартиране на процедурата за избор на членове на Съвета на децата – консултативен
орган към председателя на агенцията.
Изготвено е писмо до Министерство на труда и социалната политика, относно
предоставяне на информация за изготвянето на Национален доклад за
равнопоставеността на жените и мъжете за 2017 г.
Експерти взеха участие в среща, организирана от Фондация „Асоциация Анимус“,
посветена на представянето на Координационен механизъм за домашно насилие.
Също така участвахме в среща, инициирана от сдружение „Граждански инициативи“
Ловеч, с участието на представители на РДСП-Ловеч, ДСП-Ловеч, отдел „Закрила на
детето“, Ловеч и община Ловеч относно координацията между институциите и
преодоляване на проблем с направления за ползване на социални услуги, предоставяни
от организацията в гр. Ловеч.
Във връзка с подадено от Министерство на здравеопазването проектно предложение
„Подкрепа на Спешната медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 и изготвените към
него инвестиционни проекти за модернизация на системата за спешна медицинска
помощ в област Ловеч е изготвено писмо до общините от областта за съдействие за
съгласуване на проектната документация от Експертните съвети по устройство на
територията и издаването на Разрешения за строеж в максимално кратки срокове и при
възможност без такси.
Във връзка с организация и изпълнение на дейностите по Националния пандемичен
план сезон 2018-2019г. е изготвен План за борба с грип и острите респираторни
заболявания на ОА - Ловеч за сезон 2018-2019 г., и предоставен на Регионална здравна
инспекция - Ловеч.
Социални услуги
Осъществена е координация и инициирана работна среща за планиране на дейността по
изготвяне на Годишен мониторингов доклад за 2017г. на Стратегията за развитие на
социални услуги в област Ловеч 2016 -2020. Сформирана беше работна група за
създаване на звено за мониторинг на социалните услуги, подготвена заповед и
изготвени вътрешни правила на звеното. Съгласуван е график за мониторинг на
основния състав на Звеното за мониторинг на социалните услуги в област Ловеч, който
реализира посещения през март 2018 г. в социални услуги в общините Угърчин,
Луковит, Троян, Тетевен, Летница и Ловеч. Подготвен е формуляр, който се изпрати до
общините на територията на област Ловеч за отчитане изпълнението на Годишните им
планове за развитие на социалните услуги за 2017г. Звеното за мониторинг и оценка
извърши текущо наблюдение на изпълнението на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Ловеч (2016-2020) и в частност на Общинските стратегии
за развитие на социалните услуги с цел оценка на постигнатия напредък по
приоритетните направления. Мониторинговият доклад с констатации, изводи и
препоръки е представен за обсъждане на заседание на ОСР - Ловеч. Основните
препоръки в доклада са свързани с поддържане на актуална информация, относно
потребностите от социални услуги за деца и лица от уязвими групи, осигуряване на
възможности за участия в специализирани обучения на екипите на социалните услуги,
с цел повишаване на тяхната компетентност и експертиза, обмен на добри практики
между действащите социални услуги и доставчиците на територията на област Ловеч и
въвеждане на практика за осъществяване на индивидуална и групова супервизия във
всички социални услуги в областта, като елемент от системата за управление на
човешките ресурси и като средство за подобряване качеството на предоставяните
услуги.
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През 2018 г. е извършена актуализация на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Ловеч 2016-2020 г. във връзка с постъпило писмо от
община Троян с информация за актуализация на Стратегията за развитие на социалните
услуги в община Троян 2016-2020. Изготвено е писмо до общините за предоставяне на
информация - извършвана ли е актуализация на общинската стратегия или предвижда
ли се такава.
Експерти участваха в подготовката и провеждането на конференция по проект „Ние те
открихме и подкрепяме“ по ОПРЧР 2014-2020, процедура „Открий ме“, осъществяван
от сдружение „Екомисия 21 век“ с ЦНСТ и защитени жилища на територията на
община Ловеч. Във форума участваха представители на местната власт, доставчици и
потребители на социални услуги, неправителствени организации и др.
В ОА - Ловеч се проведе обществено обсъждане на проект на Концепция на Закона за
социалните услуги. Във форума участваха представители на общините, Областна
дирекция „Социално подпомагане” и общинските служби, РЗИ, Регионалното
управление на образованието, неправителствени организации.
Във връзка със стартиралия процес по изготвянето на новата Национална стратегия за
детето и провеждани консултации със заинтересованите страни, е осъществена
координация с общините за съдействие при формулирането на конкретни предложения
по тематичния обхват и целите на стратегическия документ. След получени и
обобщени предложения за включване в новата Национална стратегия за детето беше
изготвено и изпратено становище с формулирани конкретни предложения до ДАЗД.
Във връзка със стартирала процедура по кандидатстване за присъждане на отличителен
знак „Аз гарантирам щастливо детство“ организирана от ДАЗД, с цел повишаване на
информираността на заинтересованите страни беше изпратена информация до
общините от област Ловеч за възможността за участие.
Във връзка с процедура за избор на членове на Съвета на децата е изготвено и
изпратено писмо с предложенията за членове на съвета на децата, получени от община
Тетевен.
Информирани са общините и социалните институции на територията на област Ловеч
за възможността за участие в международна конференция на тема: „Допълваща и
алтернативна комуникация“ организирана от ДАЗД.
Осъществена е координация с общините във връзка с получено писмо от ДАЗД, с оглед
планиране на конкретни политики и мерки, които да гарантират правото на закрила за
нормалното физическо, психическо и социално развитие на младите хора и
предоставяне на информация, касаеща състоянието на детските площадки на
територията на област Ловеч.
Изпратени са писма до общините за предоставяне на данни по заложените критерии, а
след нейното обобщаване е изпратена до ДАЗД.
Изготвено е писмо до общините от област Ловеч за предоставяне на информация,
относно предстоящо създаване на Национален календар за отбелязването на 1 юни
Международния ден на детето. Изготвено и изпратено писмо до ДАЗД, във връзка с
предоставяне на информация за планираните инициативи по повод Международният
ден на детето на територията на област Ловеч, както и действащите общински
младежки организации (съвети, парламенти и др.), които да бъдат включени в
календара.
Във връзка със стартиране на Национална кампания за достъпна архитектурна среда
под наслов „Достъпна България“ организирана от Комисия за защита от
дискриминация е изготвено писмо-покана до общини, НПО и териториални структури
от област Ловеч за участие в работна среща.
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Във връзка със стартиране на проект „Европейски корпус за солидарност на младежта“
е изпратена информация до общините и работодателските организации в област Ловеч
за сведение и участие.
Съгласно чл. 8 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете и в качеството си на
координатор, експерт от дирекция АКРРДС взе участие в двудневно обучение на тема:
„Актуални аспекти на нормативната база и политиката по равнопоставеност на жените
и мъжете“ организирано от Министерство на труда и социалната политика.
Подготвено е писмо до общините от област Ловеч във връзка с възможност за участие в
образователната и експертно-консултантска програма на ВСУ „Черноризец Храбър“ на
тема „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“.
Директорът на дирекция АПОФУС участва ежеседмично в заседанията на съвета по
осиновяване към РДСП – Ловеч и в заседанията на комисията по приемна грижа, които
се провеждат при необходимост.
Образование
Изготвена и изпратена е информация до Заместник министър-председателя Томислав
Дончев за проведените дейности на областно ниво по Постановление № 100 от 8 юни
2018 г. на Министерски съвет за създаване на Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Изготвено е писмо до РУО Ловеч, относно искане на съдействие от Технически колеж
Ловеч, за набиране на студенти за учебната 2018/2019 г.
В изпълнение на Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. на Министерски съвет за
създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и
включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст със заповед на Областен управител на област Ловеч е определен
служител от дирекцията за длъжностно лице, отговорно за администриране на портала
„Посещаемо и безопасно училище“, като за целта е получено и инсталирано
специализирано устройство.
На основание чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и
във връзка с координиране и отчитане на дейностите по изпълнение на Областната
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ловеч
2017-2018 г. е изготвено и изпратено писмо до общините от област Ловеч за
предоставяне на Годишни планове на дейностите за подкрепа за личностното развитие
за 2018 г. и Отчет за изпълнението на дейностите по Общинската стратегия за
личностно развитие на децата и учениците за 2017 г. Събраната информация ще бъде
използвана за подготовка на доклад за изпълнение на дейностите по стратегията.
Във връзка с координиране на дейностите по изготвяне на Областна стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ловеч 2019-2020 г. е
изискана информация от общините и институциите, пряко ангажирани с нейното
изготвяне, за определяне на представител за включване в Областен оперативен екип
(ООЕ). Изготвена е заповед за определяне на ООЕ, подготвено и проведено е заседание
на екипа във връзка с планиране и подготовка на стратегията.
Във връзка със съвместна работа на институциите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст и необходимостта от актуализиране на състава на Областното
координационното звено е изготвена Заповед за определяне на състава на Звеното.
Изготвен е сценарий и Протокол от проведеното заседание.
Във връзка с провеждането на Национална среща за координиране на дейностите по
изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и
включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна
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и училищна възраст е подготвена информация на Областен управител на област Ловеч
за изпълнение на дейностите по механизма до момента на областно ниво.
Съвети и комисии
Проведено е заседание на Областен съвет за тристранно сътрудничество на област
Ловеч по време, на който е представена актуална информация относно дейността на
териториални звена, членове на съвета и актуализиран Правилника за организацията и
дейността на Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч.
Протоколът и Правилникът за организацията и дейността на Областен съвет за
тристранно сътрудничество на област Ловеч бяха изпратени до членовете на съвета и
публикувани на интернет страницата на ОА-Ловеч.
През отчетния период е проведено заседание на Областен съвет по условия на труд,
като по време на заседанието бяха актуализирани Правилата за организацията и
дейността на съвета и представена информация за дейността на териториалните
структури-членове на Областен съвет за тристранно сътрудничество на област Ловеч,
за първото полугодие на 2018 г.
Във връзка с получено писмо от МТСП за актуализиране на списъка на служителите,
които изпълняват функциите на координатори по равнопоставеност на жените и
мъжете е изготвена заповед за определяне на координатори от страна на ОА-Ловеч.
2.2. Провеждане и реализиране на устойчива политика в сферата на младежта.
В изпълнение на Закона за младежта и във връзка с разработване на План за
изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 г. и Годишен
доклад за младежта за 2017 г., след събиране и обобщаване на информация от
общините на територията на областта, ДРСЗ и РУО – Ловеч, са изготвени отчет,
аналитична справка, план за изпълнение на Националната стратегия за младежта (20102020) за 2018 г. и областен план за младежта за 2018 г., съобразен със структурата на
Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. Всички
изготвени документи и приложения са изпратени, съгласно Закона за младежта в
указания срок до Министерство на младежта и спорта.
Предоставена е подкрепа при кандидатстване на проект на Сдружение „Екомисия 21
век“ по Национална програма на младежта 2016-2020 чрез Министерство на младежта
и спорта.
Подготвени и проведени са две заседания на Областен младежки съвет, като по време
на заседанията младежките делегатите от общините запознаха присъстващите с
проведените до момента инициативи по места и участието им в различни
международни проекти по Програма Еразъм плюс. Проведен беше Младежки
информационен дебат „Време за действие“ с участието на младежки представители,
последван от Флашмоб и информационно-образователни игри в пешеходната зона на
гр. Ловеч.
2.3. Ефективна координация и взаимодействие между заинтересованите страни за
развитие на туризма, масовия спорт, съхраняване, опазване и популяризиране на
културното и историческо наследство.
Туризъм
И през 2018 г. продължиха дейностите по координация и взаимодействие между
заинтересованите страни за развитие на туризма, масовия спорт, съхраняване, опазване
и популяризиране на културното и историческо наследство в област Ловеч.
Във връзка със стартиране на подготовката на Културен календар 2019 г. след събиране
и обобщаване на постъпилата информация за най-значимите културни събития и изяви
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предвидени на територията на областта е изготвен и изпратен табличен модел на
Културен календар на област Ловеч за 2019 г. до Министерство на културата.
Представител на дирекцията взе участие в среща „Туризъм и икономически растеж“
2018 на министрите на туризма на ЕС в рамките на председателството на България на
Съвета на Европа, както и в работна среща с Български колоездачен съюз относно
планиране и провеждане на колоездачното състезание купа „Васил Левски“ през 2018 г.
Експерти се запознаха с Концепцията за туристическо райониране в България и взеха
участие в информационна среща в гр. Русе, относно учредяване на Организация за
управление на Дунавски туристически район. Във връзка със създаването на
Организация за управление на Старопланински туристически район е изготвено писмо
до кмета на община Велико Търново, относно отправена покана за сформиране на
учредителен комитет. Предстои учредяване на самата организация с участието на
широк кръг заинтересовани страни. Във връзка с предстоящата през 2019 г.
регистрация на организацията Областният управител на област Ловеч представи свое
становище по време на заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен
район, проведено през декември 2018 г. в гр. Плевен.
Подготвена и изпратена е информация за Министерство на туризма, събрана от
общините, отразяваща туристическата активност на територията на областта и
съдържаща данни за реализираните нощувки, посещения на туристи и
категоризираните туристически обекти на територията на област Ловеч.
Изпратено е писмо до общини, НПО и РУО за разпространение на Регламент за
провеждане на Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй –
Околчица“ 2018 г. Изразена е подкрепа в категория „Туристическо събитие“ в
класациите на Министерство на туризма относно кандидатурата на Национален
туристически поход „По стъпките на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица“,
организиран от ОА – Враца.
Изготвено е писмо до общините, с цел информиране на обществеността за
новоучредената национална организация „Български планинарски съюз“ и
възможностите, които тя предлага. Във връзка с проблем с питейната вода в к.к.
Чифлик експерти от дирекцията взеха участие в среща със Сдружение на хотелиерите и
търсиха съвместно решения по този проблем.
Културно-историческо наследство
Взехме участие в инициатива „Маратон на четенето“, организирана от Регионална
библиотека „Проф. Беню Цонев” – Ловеч.
Във връзка с провеждане на Традиционен народен събор „Света Троица“ е изготвено и
изпратено писмо до общините на територията на област Ловеч.
Участвахме в среща-дискусия във връзка с провеждането на областен фолклорен
фестивал „Тройче“ за обсъждане на регламента за участие. Подготвен е вариант на
регламента за провеждане на фестивала през 2019 г. и изпратен за обсъждане с
читалищата и фолклорните състави на територията на област Ловеч.
2.4. Провеждане на ефективна политика по етнически и интеграционни въпроси.
Изготвен е Годишен доклад за 2017 г. за изпълнение на дейностите на ОССЕИВ.
Издадена е заповед за обновения състав на съвета.
Осъществена е координация с общините за събиране на информация за Годишен
мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на
ромите за 2017 г.
Свикано е заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси, по време на което е представен Годишният мониторингов
доклад за изпълнение на националната стратегия за интегриране на ромите за 2017 г. и
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представена програмата на фондация „Хабитат“ за подобряване на жилищните условия
на семейства в риск.
Изпратено е писмо до кметовете на общините от областта за определяне на
представители за включване в обучение на областни и общински служители за работа
със Система за мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, като
информацията с данните на определените служители е изпратени в Министерския
съвет.
Взехме участие в двудневно обучение за работа със Системата на крайни доставчици на
информация от области и общини на софтуерната платформа на системата по проект
„Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение
на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 20122020“.
Във връзка с актуализирането на общинските планове за интеграция на ромите е
изпратено писмо до общините Луковит и Ябланица за представяне на техни актуални
планове. След систематизиране на получената информацията и информацията от
плановете на останалите шест общини от областта цялата информация е изпратена на
Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
Съвместно с Асоциацията на българските градове и региони и в партньорство с
Фондация „Европейски институт“ и Министерство на вътрешните работи е
организирана и проведена регионална работна среща за област Ловеч по проект
„Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и
модели“, в която участваха експерти от дирекцията.
2.5. Ефективна координация за осъществяване на дейности за модернизация на
техническата инфраструктура и устройство на територията.
През 2018 г. е актуализиран съставът на Областния съвет по устройство на територията.
Осъществени бяха дейности във връзка със свикване на заседание на съвета за
разглеждане на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект на
техническа инфраструктура „Изграждане на междуселищна оптична кабелна
разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване качеството на
получаваните сигнали за кабелна телевизия и интернет“ на територията на общините
Луковит, Угърчин, Тетевен и Ябланица, област Ловеч.
Членовете на съвета взеха решение да предложат на Областен управител на област
Ловеч на основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ да издаде заповед, с която да одобри
разгледания ПУП. Протоколът от заседанието, както и другите документи по
преписката са публикувани на интернет страницата на ОА - Ловеч.
След заседанието е изготвена заповед за одобряване на (ПУП) – парцеларен план по чл.
110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обекта. Заповедта е публикувана в ДВ и влезе в законна сила
на 22.05.2018 г.
Проведено е второ заседание на Съвета във връзка с инвестиционен проект за строеж:
Реконструкция на Водоснабдителна група /ВГ/ „Черни Вит-Луковит”, I-етап /
магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица
до РШ за с. Български извор. По време на заседанието проектът е представен от инж.
Стефан Иванов Стефанов, строителен инженер по водоснабдяване и канализация към
„ВиК“ АД – Ловеч и проектант на представения инвестиционен проект. Областният
експертен съвет по устройство на територията одобри представения проект и предложи
на Областен управител на област Ловеч на основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ да
издаде заповед, с която да одобри разгледаната административна преписка по
20

представения инвестиционен проект. След провеждане на заседанието е подготвен
протокол и заповед за одобряване на инвестиционния проект, както и Разрешение за
строеж № 1/01.08.2018г. Подготвено е писмо до Държавен вестник за публикуване на
Разрешението за строеж и то влезе в законна сила. Изпратено е уведомително писмо за
издаденото Разрешение за строеж до Началника на РОНСК Ловеч към РДНСК –
Северозападен район.
Изготвено е становище по преписка ДС – 193 за съгласуване на техническо задание и
изработване на план за новообразувани имоти (стопански двор) в с. Горан, община
Ловеч и е представено за съгласуване между Областен управител и Директор на
Областна дирекция „Земеделие“.
Осъществени бяха дейности за подготовка на трето заседание на ОЕСУТ във връзка със
съгласуване на ситуационно решение на директно трасе, пътни възли и пресичания на
общински и селскостопански пътища, във връзка с изработването на технически проект
по следата на оптимизирано трасе за обект “АМ Хемус“. Осъществена е координация и
подготвена необходимата документация за провеждане на заседанието: заповед за
състава на съвета и писмо-покана до членовете му.
През 2018 г. е изготвена документация, приложения и кореспонденция с участниците
по обявени две обществени поръчки с възложител ОА - Ловеч, с предмет:
1.
„Аварийно-възстановителни дейности за рехабилитация и подобряване на
техническото състояние на ХТС “ДОЛНОТО ЕЗЕРО”. Проведени са две заседания на
комисията за възлагане на обществената поръчка с предмет: ,,СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ
АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПРОВОДИМОСТТА НА Р. ОСЪМ В РАЙОНА НА ПЪТ II-35 (KM 53+000), С ЦЕЛ
БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
НАВОДНЕНИЯ“, публикувана с № 01653-2018-0002 в Регистъра на обществените
поръчки, която касае изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на
строителството на описания обект. На заседанията бяха отворени и разгледани ценови
оферти на участници и бяха изисквани допълнителни документи от същите. Изготвен е
доклад до МРРБ във връзка със сключено споразумение за отпускане на средства
„Аварийно-възстановителни дейности за рехабилитация и подобряване на
техническото състояние на ХТС “ДОЛНОТО ЕЗЕРО”.
2.
„Изработване на помощен план на новообразуваните имоти и регистри на
имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ в землището на с. Лисец, община Ловеч, и местността „Кръстопът“ в
землището на гр. Ловеч“. Експерти от дирекцията участваха в заседание на назначена
със Заповед на Областен управител на област Ловеч комисия със задача да разгледа и
приеме изготвеното по договор за услуга с „Геопрециз-инженеринг“ ООД по реда на
чл. 20, ал. 3 от ЗОП регистри и план за новообразуваните имоти по реда на § 4 от ПРЗ
на ЗСПЗЗ в землището на с. Лисец, община Ловеч и местността „Кръстопът“ в
землището на гр. Ловеч.
Водена е кореспонденция с кмета на община Троян, относно получена в ОА - Ловеч
поредна молба-възражение, относно искане за свикване на заседание на комисия по § 4
к, ал. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ в община Троян.
Изготвено е писмо до Агенция пътна инфраструктура, във връзка с питане на общински
съветник от ОС Ловеч, относно искане за информация касаеща изпълнението на обект :
Лот 16 „Път II-35 Ловеч–Троян–Кърнаре от км.37+393 до км.46+105, с обща дължина
8.712 км.“
Експерт работи като член на комисиите, назначени от ИД на АГКК за разглеждане на
възражения срещу изработени кадастрални карти за землища на населени места в
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общините Луковит, Угърчин и Ябланица. Участвал е в заседания на комисиите,
назначени от Кмета на община Троян от кмета на община Ловеч на основание § 4к, ал.
12 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
На 17.12.2018 г. бяха приети изработените планове с обща площ на новообразуваните
имоти - 824.243 дка в землището на с. Лисец и 12.274 дка в м. „Кръстопът“ в землището
на гр. Ловеч. През 2019 г. приетите планове ще бъдат изпратени на община Ловеч,
която има задължение чрез Държавен вестник да ги обяви на заинтересованите лица.
2.6. Координация за предоставяне на качествени транспортни услуги и
подобряване безопасността на движението.
Актуализирани са съставите на комисиите по транспорт и безопасност на движението.
Експерт взе участие в работна среща с директора на ОПУ-Ловеч и директора на КАТЛовеч във връзка с получено писмо от изпълнителния директор на АПИ-София, относно
проведена среща между главния прокурор на Република България, министъра на
вътрешните работи, министъра на МРРБ за зачестили пътно-транспортни произшествия
на пешеходни пътеки. Изготвено е писмо до общините, ОДМВР - Ловеч, ОПУ-Ловеч за
излъчване на представител за участие в проверка състоянието на пешеходните пътеки в
урбанизирана и извън урбанизирана територия по републиканските и общински пътища.
Изготвена е заповед за сформиране на екип за проверка на пешеходните пътеки в
областта. Систематизирана е изисканата информация от общините, ОПУ Ловеч и КАТ
Ловеч за състоянието на пешеходните пътеки в областта в доклад, който е изпратен до
МРРБ.
През 2018 г. е свикано едно заседания на Областната комисия по транспорт при спазване
изискванията по чл. 12, ал. 8 и ал. 9 на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. (изм. ДВ, бр. 44 от
10 юни 2011 г.) и §55, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 17 от 2011 г.)
и с писмо № РР-23-9 от 14.03.2018 г. По време на заседанието бяха разгледани
предложения за промяна на маршрутни разписания №№ 11101 и 11301 от РТС по
линията София – Ловеч от квотата на община Ловеч. Разгледана е справка за
фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусната линии от областната
транспортна схема от община Троян. Разглеждани бяха актуализирани маршрутни
разписания от Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“ град София за
промяна на маршрутни разписания №№ 11101 и 11102 от РТС по линия София –
Врабево от квотата на община Троян, както и постъпила жалба от ЕТ „Грация –
Геновева Краева“ град Ловеч.
През месец юни 2018 г. беше актуализирана Областната транспортна схема за 2018 г.
Във връзка със запитване от г-н Данаил Петков, представител на община Ловеч, относно
редовността на разписанията на автобусните линия Плевен – Ловеч от квотата на
община Плевен, е изготвено писмо до ОА - Плевен с наш изх. № РР-23-14, за да изрази
становище дали има нередности. С писмо с наш вх. № РР-23-14 (1) се установи, че е
имало нередности в разписанията, които са отстранени след заседание на областната
комисия по транспорт в град Плевен и изпратени за корекция до ИААА град София.
Актуализирани бяха 2 бр. маршрутни разписания по линията София - Ловеч от квотата
на община Ловеч, по предложение на община Ловеч.
Изготвен е отговор на жалба АП-14-20, във връзка с нерегламентирано променено
маршрутно разписание от страна на община Троян.
Взето е участие в конференция за разписанията на влаковете за 2018-2019 г. и е
отправено запитване до общините Троян и Ловеч за предоставяне на становище относно
предложеното разписание от БДЖ.
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Изпратено е писмо до БДЖ с предложение за график за разписание на влакове за
периода 2018/2019 г.
През 2018 г. бяха проведени три заседания на Комисията по безопасност на движението
по пътищата, свързани с планиране на мерки за подобряване безопасността на
движението по пътищата на територията на област Ловеч.
Подготвен е отчет на програма от мерки за подобряване на безопасността на
движението в област Ловеч през 2017 г. и мерки за подобряване на безопасността на
движението в област Ловеч през 2018 г. По време на заседание на комисията по
безопасност на движението бяха приети горепосочените отчет и мерки, оформен
протокол от заседанието, като информацията беше публикувана на интернет страницата
на ОА Ловеч.
Подготвено е писмо до кметовете на общините от област Ловеч за подаване на
информация за състоянието на четвъртокласната общинска пътна мрежа, както и писмо
до Министъра на вътрешните работи и кметовете на общините във връзка с
отбелязването на 19.09.2018 г. „Ден без загинали на пътя“.
Изготвено е становище и препоръки за подобряване безопасността на движението по
пътищата до Министъра на вътрешните работи във връзка с подготовката на проект на
„Мерки за подобряване на безопасността на движението до 2020 г.“.
По време на второто заседание на Комисия по безопасност на движението беше
представено извършеното по кампанията „Да освободим тротоарите за пешеходци“,
както и анализ и план за бъдещо провеждане на тази кампания, която се осъществява по
инициатива на ОА - Ловеч. На заседанието е констатирано, че на територията на
областта е създадена организация за предприемане на мерки и действия във връзка с
неправилното паркиране на автомобилите.
През октомври 2018 г. се проведе последното заседание на комисията, като по време на
заседанието беше представено извършеното до момента по кампанията „Да освободим
тротоарите за пешеходци“, както и анализ и план за бъдещо провеждане. На заседанието
се установи, че на територията на областта е създадена организация за предприемане на
мерки и действия във връзка с неправилното паркиране на автомобилите.
Осъществена е координация с общините, подготвена и изпратена информация до
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за състоянието на
четвъртокласната общинска пътна мрежа на територията на област Ловеч.
Във връзка с ежегодното отбелязване на 18 ноември „Ден без загинали на пътя“ е
изпратена информация до общините за участие в инициативата.
Получена е информация от община Троян за прекратяване на договора на ЕТ „Импортекспорт 2000 – Величко Великов“ считано от 21.11.2018 г. и сключване договор с ЕТ
„Грация – Геновева Краева“, считано от 01.12.2018 г.
През месец декември 2018 г. след постъпило искане от община Ловеч за удължаване на
срока на превоза на пътници по автобусната линия Ловеч – Плевен от квотата на община
Ловеч, поради изтекъл договор с превозвача и забавяне при процедурата за определяне
на нов, беше издадено разрешение за удължаване на срока за превоз със стария
превозвач, но не по дълго от две години, на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 5
параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от
23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70
на Съвета.
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2.7. Подобряване на координацията на дейностите за подобряване на енергийната
ефективност
Изпратена е информация до АУЕР относно изпълнението на краткосрочните програми
за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в
общините от област Ловеч за 2017 г.
Изготвен е годишен отчет за 2017 г. в изпълнение на програмите по чл. 12 от Закона за
енергийна ефективност и за управление на енергийната ефективност в сгради и
предприятия, промишлени системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ.
Подготвено е заявление за членство на ОА - Ловеч в Общинската енергийна мрежа
ЕкоЕнергия. Взехме участие в ХХ-та юбилейна конференция на ОМЕЕ ЕкоЕнергия.
През 2018 г. е проведено заседание на Областната комисия по енергийна ефективност,
назначена със заповед № РД-07-33/14.03.2018 г. на Областния управител на област
Ловеч. На заседанието присъстваха и представители от Агенцията за устойчиво
енергийно развитие, фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“,
Общинската мрежа за енергийна ефективност и „ЕнЕфект“, които запознаха членовете
на комисията с възможностите за участие в програми за енергийна ефективност.
2.8. Опазване на хората, околната среда, биоразнообразието, земеделския и
горския фонд.
Околна среда
Подготвено е становище във връзка с проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ новия подход за управление на
мрежата Натура 2000 в България.
Във връзка с постъпил сигнал от кмета на с. Крушуна, относно почистване на речното
корито на реката идваща от местността „Маарата“, вливаща се в река Осъм и
потенциалната опасност от наводнение на домакинствата, живеещи в близост до реката
е изискана информация от кмета на община Летница за предприетите до момента
действия и какви бъдещи ще бъдат предприети за решаване на възникналия проблем.
Във връзка с необходимостта от сформиране на Областен координационен съвет за
управление изпълнението на Националния план за действие за намаляване на риска от
облъчване от радон 2018-2020 г. и необходимостта от определяне на представител от
ОА - Ловеч е изпратена информация до РЗИ гр. Ловеч.
Във връзка с постъпила информация за изхвърлени няколко тона странични
животински продукти на в близост до с. Стефаново, община Ловеч, е подготвено писмо
до директора на Областна Дирекция по безопасност на храните – Ловеч, кмета на
община Ловеч и Районна служба „ПБЗН“ – Ловеч за предприемане на действия по
компетентност.
Експерти взеха активно участие по инициативата „Да почистим България заедно“, като
извършените дейности бяха от логистичен характер – координиране на комуникацията
между общините и БТВ медия груп, както и в самия ден на почистването изпращане на
справки на медията в определеното за това време. На определения за националната
инициатива ден 15 септември експертите от дирекцията активно участваха в
почистването на пространството край река Осъм в кв. Вароша от твърди битови
отпадъци, прорасла растителност и др.
Пестициди
Подготвена е документация за сформиране на междуведомствена комисия за проверка
на складовете, в които се съхраняват негодни и излезли от употреба препарати за
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растителна защита (ПРЗ) на територията на област Ловеч. За целта бяха изпратени
писма до заинтересованите институции, подготвена заповед за състава на комисията,
както и график за извършване на проверките. Комисията извърши проверки на
складовете, в които се съхраняват негодни и излезли от употреба препарати за
растителна защита на територията на област Ловеч. След приключване на проверките е
подготвен Доклад с констатации и препоръки на комисията. Докладът е изпратен за
сведение на членовете на комисията и до собствениците на складовете, в които се
съхраняват негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита на
територията на област Ловеч за изпълнение на предписанията направени от комисията
и до Министъра на околната среда и водите за сведение.
Експерти взеха участие в обучителна работна среща организирана от Предприятие за
управление дейностите по опазване на околната среда, във връзка с предстоящо
обезвреждане и окончателно премахване на складовете за съхранение на негодни и
излезли от употреба продукти за растителна защита (пестициди) на територията на
цялата страна, включително и на територията на област Ловеч. Изготвена е заповед за
назначаване на комисия за обезвреждане на складове, съдържащи УОЗ-пестициди,
опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита за област
Ловеч и изпратена до нейните членове за предприемане на необходимите действия.
Областна епизоотична кoмисия
През 2018 г. бяха проведени четири заседания на Областна епизоотична кoмисия:
- На 10.07.2018 г. във връзка с наводнение причинило удавяне на птици в
животновъден обект на територията на област Ловеч;
- На 23.07.2018 г. във връзка с усложнената епизоотична обстановка на
територията на цяла Европа и разпространението на болестите Африканска чума
по свинете (АЧС), Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца по
птиците;
- На 18.09.2018 г. във връзка с констатирано в България огнище на заболяването
АЧС за вземането на превантивни мерки за недопускане на болестта на
територията на област Ловеч. Изготвени протокол и заповед с решенията на
комисията;
- На 30.10.2018 г. е проведено заседание във връзка с актуалната епизоотична
обстановка в област Ловеч. Обобщена е получената информация от общините в
областта относно предприетите от тях действия по отношение на болестта АЧС
въз основа на заповедите издадени от Областен управител. Подготвен е
Правилник за организацията и дейността на Областната епизоотична комисия,
който е разгледан на заседанието и утвърден със заповед на областния
управител.
Извършена е организация за подготовка на заседанията, подготвени са протоколи и
заповеди във връзка с взетите решения, изпратени бяха писма до общините от област
Ловеч и други заинтересовани институции за изпълнение на мерките. Цялата
информация за проведените заседания е публикувана на интернет страницата на ОА Ловеч.
Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата (РКС)
През 2018 г. е проведено заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на
горите, дивеча и рибата, като за целта е подготвена заповед за актуализиране състава на
съвета, писмо-покана и материали до членовете за участие в заседанието. Г-н Павли
Богдански, директор на РДГ – Ловеч и заместник председател на Съвета представи
Доклад за опазване на горските територии за област Ловеч за периода от 01.01.2018 г.
до 31.10.2018 г., а представителите на общините от областта представиха доклади по
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дейностите за защита и опазване на общинските горски територии. Информация за
разглежданите въпроси по време на заседанието и протокол от него са публикувани
своевременно на интернет страницата на ОА-Ловеч.
Проследена е информация, получена от РДГ – Ловеч, относно извършена от тях
документална и теренна проверка на издадени от община Ловеч разрешителни по чл.
32, ал.3 от ЗОСИ в землища на населени места в община Ловеч.
Подготвено е писмо до общините в област Ловеч за изпълнение на предприетите от тях
мерки, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество. Предстои
обобщаване на получената информация и подготовка на доклад.
През 2018 г. е проведено и едно заседание на Съвета по лова към РДГ – Ловеч, а
представители на администрацията взеха участие в него.
2.9. Създаване на предпоставки за намаляване на безработицата и насърчаване на
заетостта
Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие проведе през 2018 г. шест
редовни заседания, на които се разгледаха следните въпроси:
- Съгласуване на предложение за държавен план – прием в училищата на област
Ловеч за учебната 2018/2019 г.;
- Информация за резултатите от проведеното първо анкетно проучване за
потребностите от работна сила в област Ловеч;
- Одобряване на Методика за подбор и оценка на проектни предложения,
кандидатстващи за финансиране по Регионална програма за заетост и обучения
на област Ловеч за 2018 г.;
- Оценка на постъпилите проектни предложения и одобряване на проект на
Регионална програма за заетост и обучение на област Ловеч за 2018 г. на база
финансовия ресурс, определен по методика, утвърдена със Заповед № РД 01-516
от 11.08.2016 г. на министъра на МТСП;
- Представяне на информация, относно провеждане на второ проучване на
потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за
насърчаване на заетостта;
- Актуализиране състава на работна група, която да организира, координира и
набира информация от работодатели на територията на областта чрез
анкетиране;
- Информация за резултатите от проведеното второ анкетно проучване за
потребностите от работна сила в област Ловеч.
През 2018 г. бяха проследени изискванията на МТСП, на които трябва да отговарят
Регионалните програми за заетост и обучение през 2018 г. Подготвен е проект на
документ за разпределение на средствата, определени за област Ловеч по работодатели,
методика и заповед на състав на комисия за разработване на Регионална програма за
заетост и обучение на област Ловеч през 2018 г. Във връзка с решенията на Комисията
е подготвена Регионална програма за заетост и обучение на област Ловеч за 2018 г.,
която е изпратена до министъра на МТСП. След нейното утвърждаване е изготвено
уведомително писмо до общините на територията на област Ловеч за сведение и
изпълнение.
ОА - Ловеч е сключила договори с дирекция „Бюро по труда“- Ловеч за предоставяне
на средства от държавния бюджет по следните програми:
- по НП „Старт в кариерата 2018“ през периода е назначено едно лице до
м. ноември 2018 г.;
- по НП „ ЗОХТУ 2016 “ е работило едно лице до м. април 2018 г.;
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по НП „ЗОХТУ 2017“ – е работило едно лице, като програмата е приключена
през м. август 2018 г.;
- по НП „Помощ при пенсиониране“ – 1 лице до м. октомври 2018 г.;
- по НП „ Помощ при пенсиониране 2“- 1 лице;
- По Регионална програма за заетост за 2018 г. бяха назначени 8 бр. работници за
срок от шест месеца. Програмата е приключена през м. ноември 2018 г.;
- По НП „Помощ за пенсиониране 2018“ е назначен 1 работник;
- По НП „ ЗОХТУ 2018“ е назначен 1 работник.
През отчетния период са начислявани и изплащани трудови възнаграждения на наети
лица по тези програми и проекти на ДБТ Ловеч. Представени всички необходими
документи, свързани с отчитане изпълнението на ОА - Ловеч по договорите за
посочените работни места. Ежемесечно, в срок до 10-то число на текущия месец, се
изготвят отчетни форми на наетите лица, които се предоставят на ДБТ Ловеч.
-

3. Подобряване на контрола за спазване на законността на територията на
областта и за законосъобразност на решенията на общинските съвети и
актовете на кметовете на общини.
Във връзка със задължението за подпомагане на областния управител в осъществявания
от него контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети са
проверявани всички протоколи на осемте общински съвета на територията на област
Ловеч.
Проверените протоколи са архивирани, а върнатите за ново разглеждане решения се
описват в регистър. През отчетния период е актуализиран състава на Комисията по
законосъобразност. През 2018 г. комисията е провела три заседанията: едно
организационно и две във връзка с постъпили сигнали: по решение 841 на Общински
съвет Ловеч и относно взетите по т. 1 и по т. 7 решения с Протокол № 45 на Общински
съвет Тетевен.
Общински
съвет

Протоколи
/бр./

Приети
решения
/бр./

Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
ОБЩО

17 бр.
13 бр.
16 бр.
18 бр.
13 бр.
12 бр.
13 бр.
12 бр.
114 бр.

111 бр.
109 бр.
250 бр.
144 бр.
308 бр.
268 бр.
160 бр.
147 бр.
1497 бр.

Решения,
върнати
ново
обсъждане
/бр./
2 бр.
2 бр.

Решения,
за преразгледани от
ОбС
след
връщането
им
/бр./
2 бр.
2 бр.

Таблица 2: Контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети
Изготвен е отговор на подадена жалба от общински съветници в Общински съвет
Луковит, с която сигнализират за незаконосъобразни действия при приемане на
решение № 340, прието на заседание проведено на 18.12.2017 г. на Общински съвет
Луковит.
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Продължи работата и по преписка с председателя на Общински съвет Троян, относно
проверка на законосъобразността на решение № 592/21.12.2018 г., с което е прието
изменение Наредба № 6 § в община Троян.
Изготвен е отговор на писмо до Главния секретар на МОН, относно определяне на
задължено лице по заплащане на ТБО, на имот държавна собственост предоставен
безвъзмездно на община Тетевен.
Извършена е документална проверка, чрез кореспонденция с кмета на община Троян,
по жалба от Сдружение „Чифлик“, относно законосъобразността на състава на
Консултативния съвет по Туризъм в община Троян.
Изготвени са молби съдържащи искана информация по адм. дело № 16 по описа на
ЛАС, както и становище по Определение № 212/30.04.2018 г. на Троянски районен съд
по гр. дело № 244/2018 г.
Изготвени са писма с изискана информация по гр. дело №763, по описа на Районен съд
Ловеч, относно доказване на собственост от страна на „Велур“ АД Ловеч.
Главен юрисконсулт участва в съдебно заседание по гр. дело № 244 по описа на
Районен съд Троян на 02.08.2018 г. с ответник Директора на Областна дирекция
Земеделие – Ловеч.
Във връзка с административна преписка с вх. № АП-14-60 за неправомерно ползване на
държавен имот, стартирала в предходния отчетен период e подготвeн проект на Акт за
установяване на административно нарушение (АУАН) за нарушаване по чл. 87 във
връзка с чл. 83 от ЗДС. Актът е връчен и предстои да бъде издадено Наказателно
постановление.
Изготвени са писма с изискана информация, относно конфискуван имот с присъда и
след проведена кореспонденция с НАП Велико Търново и Районен съд Троян, по гр.
дело № 593/2014 г. по описа на Районен съд Троян е изпратено заверено копие на
решение по делото.
Изготвен е отговор на искова молба срещу Държавата, препратена по компетентност от
Министъра на МРРБ, в качеството на ответник. Исковата молба е подадена от „Велур“
АД Ловеч - ищец, по предявен срещу държавата отрицателен установителен иск по
реда на чл. 124, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 79, ал.3 от ЗДС по гр. дело № 422 по описа
на Окръжен съд Ловеч за 2018 г.
Изготвена е и една заповед по заявление за обезщетение на репресирано лице по реда
на ЗПГРРЛ.
Изготвени са заповеди за проследяване на измененията в нормативната база и
докладване на промените в правната уредба, касаеща задължения на ОА – Ловеч и за
утвърждаване на вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка
на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в ОА - Ловеч.
Юристите са подготвили и съгласували заповеди за актуализиране на състава на
комисии и заповеди във връзка с набелязани мерки по време на заседания на комисия;
заповед за извършване на административните услуги в ОА - Ловеч; заповед за преглед
на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно назначени; заповед
за обезщетение по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица, заповеди за предаване на имоти и др.
Изпращани са периодично административни актове и копия на административните
преписки към тях до Окръжна прокуратура Ловеч във връзка с осъществяваната от тях
дейност по надзор за законност на основание чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Направена е служебна справка на място в Районен съд Ловеч, както и изпратено писмо
до председателя за справка за движението на гражданските дела, както и да бъдат
предоставени преписи на влезлите в сила актове. След служебната справка е изготвено
писмо до кмета на Община Ловеч относно искана информация за развитието и
приключването на производствата, образувани по жалби срещу заповед № РД-0728

101/22.06.2016 г., издадена от Областен управител на област Ловеч, с която е одобрен
Планът на новообразуваните имоти на местност „Червен бряг“, в строителните граници
на гр. Ловеч.
През отчетния период бяха преработени описи на преписки от архив „Държавна
собственост“, касаещи област Габрово. Същите са подредени и предстои тяхното
предаване за съхранение в ОА-Габрово.
Изготвено е писмо до председателя на държавната агенция „Електронно управление“ за
съгласуване на предоставените документи, касаещи проект на Решение на
Министерски съвет за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области,
които да се публикуват в отворен формат на Портал за отворени данни.
Главен юрисконсулт участва в обучение на тема „Достъп до обществена информация“,
както и в обучение във връзка с издаване на удостоверение по чл. 3, ал. 1 от Конвенция
за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
(заверка на апостил) на документи, издавани от кметове и общински администрации.
Изготвена е заповед за определяне на длъжностни лица, които да отговарят за заверка
на апостил на документи, издавани от кметовете и общинските администрации и за
достъпа и работата с внедрената за целта информационна система, която започва
работа през 2019 г.
4.
Подобряване процесите по придобиване, управление, разпореждане и
опазване на държавната собственост;
4.1 Ефективно управление и разпореждане с държавната собственост.
За периода експерти осъществиха предварителен контрол по законосъобразност по
отношение на преписки за разпореждане и управление на активи държавна
собственост, контрол по направените предложения от общините на територията на
областта за деактуване на държавните недвижими имоти, контрол при спазването на
договорите за наем, сключени с Областния управител. Ежеседмично са актуализирани
регистрите за настъпили промени. Изготвени са и писма до заявителите за
предоставяне на липсващи или допълнителни документи.
Проверявани са новосъставените актове за общинска собственост, които се изпращат от
общините на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската собственост, като
актовете са подредени за съхранение в архива. Извършени са множество справки в
архив държавна собственост, както и устни справки и консултации по въпроси касаещи
имоти – държавна собственост, както на физически лица, така и на административни
структури и ведомства.
Прехвърляне на имоти – държавна собственост
Финализирани са дейностите по преписка инициирана от МЗХГ за безвъзмездно
прехвърляне на собствеността върху три имота на ПГСС „С.Румянцев“ на община
Луковит - един имот в град Луковит и два имота в село Дерманци. Имотите са
предадени на Общината със съвместна комисия с МЗХГ, за което е съставен
съответният приемо-предавателен протокол.
Във връзка с преписка от МОН относно отпаднала необходимост за ведомството от
имот на Възпитателно училище интернат „Христо Ботев“, с. Подем, община Долна
Митрополия, област Плевен по отношение на имот, находящ се в село Кирчево е
изготвено писмо до община Угърчин относно възможността за придобиването му.
Във връзка с образувана преписка, инициирана от община Троян за безвъзмездно
прехвърляне на собствеността върху имоти в управление на МЗХГ, с цел обособяване
на СОЗ е водена съответната кореспонденция с общината и МРРБ.
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По преписка с искане от „Елетех“ ООД, гр. Шумен за учредяване право за прокарване
на въздушен ел. провод над имот ПДС - река Искър в землището на гр. Луковит е
изготвено съответното становище и преписката е изпратена в МРРБ за съгласуване.
Във връзка с образувана в МРРБ преписка за безвъзмездно прехвърляне правото на
собственост на община Тетевен на два имота на Професионална гимназия по
строителство, електротехника и услуги – Тетевен и прието РМС е изготвен съответният
договор. Експерт участва във фактическото предаване на имотите, за което е подготвен
предавателно-приемателният протокол.
По образувана преписка в МРРБ с искане на МЗХГ за обявяване на имот на ДГСЛесидрен, находящ се в с. Лесидрен, общ. Угърчин от ПДС в ЧДС е изготвено
становище от страна на ОА Ловеч и в последствие е подготвено писмо със съгласуване
на предложения проект на РМС и приложените към него материали.
Във връзка с образувана преписка в МС и писмо на МРРБ по отношение на искане на
община Ябланица, касаещо пещера „Съева дупка“, находяща се в землището на село
Брестница е подготвено писмо до общината за прецизиране на искането им, а
впоследствие е изготвено становище в подкрепа на искането.
Във връзка с подадени искания от Български туристически съюз и община Луковит за
предоставяне на пещера „Проходна“, находяща се в землището на село Карлуково е
изготвено писмо за изразяване на становище по исканията от МРРБ и МОСВ.
Във връзка с писмо от Сдружение планинска школа „Амбарица“, относно намерение за
възстановяване на съществуваща товарна въжена линия към хижа „Амбарица е
изготвено писмо в подкрепа на намерението, при спазване на всички законови
изисквания с оглед територията, на която се намира обекта – НП „Централен Балкан“.
По преписка за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Ловеч на две
сгради в Психоболница - Ловеч е изготвено писмо със съгласуване на предложения
проект на РМС, договор за безвъзмездно прехвърляне на имотите, заповед за
определяне на комисия за предаване, както и съответния предавателно-приемателен
протокол.
Във връзка с образувана преписка в МРРБ с искане от МЗХГ за обявяване на имот ПДС
в ЧДС, находящ се в гр. Троян, в управление на СЗДП, ДГС-Троян е изготвено писмено
становище в подкрепа на искането.
По искане на ТД „Кайлъшка долина – Плевен“ за отписване в полза на дружеството на
хижа „Плевен“, находяща се на територията на НП „Централен Балкан“ е изготвено
писмо до МРРБ за процедиране по компетентност. МРРБ отказват деактуване на имота
и обстоятелството е отразено в съответните актове за държавна собственост.
По преписка за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Ловеч на сградния
фонд на бивш Кожарски техникум в град Ловеч, са изготвени писма до Регионален
инспекторат по образованието Ловеч и Техникум по икономика, търговия и услуги Ловеч, с оглед изразяване на становища.
По преписка, касаеща депозирано искане за възлагане за извършване на рекултивация
на кариера в село Баховица, община Ловеч е изготвено писмо до заявителя с
уведомление за внасяне на съответната такса за извършване от Министерство на
енергетиката на справка за наличие на находища на подземни богатства.
Във връзка с писмо на МЗХГ за имот в град Угърчин, с отпаднала необходимост за
нуждите на ведомството е изготвена заповед за отнемането му съгласно ЗДС. Същата е
връчена по надлежния ред на Министерството и имотът е приет с предавателноприемателен протокол. Предстои актуването му и завеждането му в баланса на
администрацията.
Във връзка със задължението за включване на представител на ОА по местонахождение
на имота, представител на дирекцията участва в комисия за продажба чрез таен търг на
имот, находящ се в град Ловеч, в управление на ДП „Национална компания
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железопътна инфраструктура“. След предоставяне на необходимите документи от
държавното предприятие е изготвена заповед за определяне на купувача и дължимите
плащания, а след внасяне на съответните суми е изготвен и договор за покупкопродажба.
През 2018 г. са съставени 50 бр. актове за държавна собственост на ведомства и
организации, вкл. 4 бр. в управление на Областен управител на област Ловеч.
Извършени са вписвания - отразяване на настъпили промени във вече съставени Актове
за държавна собственост. Вписани са новосъставените АДС в главния регистър на
имотите държавна собственост. Отразени са новосъставените АДС във всички по-рано
съставени такива. Своевременно се актуализират данните в програма „Регистър имоти“,
с нанасяне на вписвания в АДС, нанасяне на отписване на АДС, прикачване на
сканирани копия, касаещи съответния АДС и одобряване на съответния АДС след
утвърждаването му от Областния управител и вписването му в Службата по вписвания
към Районния съд по местонахождение на имота. Предоставени са документи на
счетоводството за заприходяване на новопридобити имоти и отписване на вече
продадени такива.
През 2018 г. е подписан Меморандум за сътрудничество между ОА – Ловеч и
„Национална компания Индустриални зони“ ЕАД. За целта са определени три терена
ДС в град Ловеч като подходящи за изграждане на индустриална зона и превръщането
им в индустриален парк. Във връзка с това се води кореспонденция с МЗХГ за
възобновяване на преписка за обявяването на имотите в ЧДС и предоставянето им на
ОА за управление.
Комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
През 2018 година, Комисията по разпореждане с имоти – държавна собственост,
назначена със Заповед №РД-07-11/19.02.2018 г. на Областен управител – Ловеч е
провела 8 (осем) заседания. Разгледани са 13 броя преписки, като са взети 20 решения.
За решенията на комисията са изготвени протоколи, одобрявани за процедиране от
Областния управител.
По видове разглежданите преписки през периода се разпределят както следва:
- Закупуване на земя, върху която заявителят притежава собствена сграда – 5
броя;
- Ликвидиране на съсобственост с държавата, чрез изкупуване частта на
държавата – 3 броя;
- Учредяване право на преминаване през имоти държавна собственост – 1 брой;
- Изкупуване на предаваемо място към имот собственост на заявителя по реда на
ЗУТ – 1 брой;
- Продажба на имоти, чрез търгове с тайно наддаване – 3 броя.
От разглежданите преписки всички са процедирани съобразно взетите решения. Три от
преписките са изпратени към съответните общини за процедиране по компетентност.
Извършени са 5 (пет) продажби на имоти – държавна собственост по различни
процедури : 1 ликвидиране на съсобственост, 1 продажба чрез таен търг, 1 уреждане на
регулационни сметки по ЗУТ и 2 продажби на земя на собственици на сгради върху
терена.
Приходите получени от продажбите са в размер на 33 569,80 лв., от които:
- 27 287,00 лв. – продажна цена;
- 545,73 лв. – режийни разноски;
- 737,07 лв. – ДДС.
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Отписване на имоти ДС с отпаднало основание за актуване като ДС
През 2018 г. са издадени заповеди за отписване на имоти държавна собственост с
отпаднало основание, като общо издадените заповеди за периода са 65бр.
Изготвените заповеди са вписани в Спомагателните регистри за имотите, които са
престанали да бъдат държавни, в спомагателните регистри на населените места и в
актовете за държавна собственост. Екземпляри са връчени на главния счетоводител за
отписване от баланса и от данъчните партиди.
За окомплектоване на преписки по деактуване на имоти – държавна собственост са
изготвени поредица от писма за становища, относно отписването им до министерства и
ведомства, до кметове на общините и други заинтересовани лица.
Комисия по управление на имоти и вещи държавна собственост
През 2018 г. са проведени 13 заседания на комисията по управление на имоти и вещи –
държавна собственост /ДС/, на които са разгледани преписки, отнасящи се до:
предоставяне под наем на имоти ДС,
предоставяне на имоти ДС за управление на бюджетни структури,
искания за прекратяване на договори на различно основание,
искания за сключване на допълнителни споразумения към договори.
За проведените заседания са изготвени 13 броя протоколи, които са входирани в
деловодната система и са одобрени от Областния управител.
Във връзка с отправените искания за предоставяне на имоти ДС под наем или за
управление, заинтересованите лица са уведомени относно реда и начина на отдаването
им или предоставянето им за управление.
Организирани са и са проведени 9 броя търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
на следните имоти – ДС:
- стаи №№ 202, 204, 205, 222, 226 и помещение с площ от 8 кв. м., всичките
находящи се в административна сграда Дом „Преслав“ в гр. Ловеч;
- стая № 202 в сградата на ул. „Хан Кубрат“ 10 в гр. Ловеч /сградата на БИМ/;
- две помещения с площ съответно от 80 кв. м. и от 43 кв. м., находящи се на
партерен етаж в административна сграда в гр. Угърчин.
Само за един от обявените търгове не е подадена оферта и същият не се е провел.
При подготовката и обявяването на търговете са спазени изискванията на ЗДС и
ППЗДС.
Останалите осем тръжни процедури са проведени и са приключили с определянето на
наемател. Сключени са договори за наем със следните наематели: РК на Български
зъболекарски съюз, РК на Български лекарски съюз, Сдружение „Закрила“ гр. Ловеч,
Сдружение „Силиус“, „МДМ - М. Минков“ ЕООД и ЕнергоТестКонтрол ООД гр.
София.
Сключен е договор с д-р Доброслав Доков за отдаване под наем без търг на имот ДС в
с. Градежница за здравни нужди.
През годината са сключени 6 договора за предоставяне за управление на имоти ДС на
бюджетни структури, а именно с:
- ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – за
стая № 1113 в сградата на ОА – Ловеч;
- Агенция за социално подпомагане – за гаражни клетки №№ 15 и 16 в имот – ДС
в гр. Ловеч /източна промишлена зона/;
- Агенция за социално подпомагане – за предоставяне на място за паркиране на
служебен автомобил в закрит гараж в Дом „Преслав“, гр. Ловеч;
- Комисия за защита от дискриминация – за предоставяне на стая № 3 в Дом
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-

„Преслав“, гр. Ловеч;
ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към МТСП – за
предоставяне на стаи №№ 310 и 317 в Дом „Преслав“, гр. Ловеч;
с Висш съдебен съвет гр. София - за предоставяне на имот ДС в гр. Луковит за
нуждите на съдебната власт;

Сключени са 5 броя допълнителни споразумения за удължаване срока на договори за отдадени
под наем части от имоти - ДС:

- Сдружение „Закрила“;
- РК на БЗС;
- РК на БЛС;
- „МДМ - М. Минков“ ЕООД – 2 бр.
Във връзка с прекратяване на договори за наем, както и поради забавяне плащането на
наемната цена са изпратени 19 броя уведомителни писма до съответните наематели;
уведомени са и служителите на ОА, отговарящи за поддържането на съответните имоти
/в гр. Ловеч и в гр. Луковит/.
Изготвени са 15 броя протоколи за приемане/предаване на имоти – ДС.
4.2 Опазване на държавната собственост.
Извършване на проверки и огледи на имоти – държавна собственост.
Във връзка с получен сигнал от Народно читалище „Изгрев 1926 г.“ с. Бели Осъм,
относно необходимостта от ремонт на читалищната сграда е сформирана комисия за
извършване оглед на държавния имот в с. Бели Осъм. Изготвен е протокол от
извършената проверка. Ползвателите на имота са уведомени за процедурите.
Във връзка с прилагането на чл. 37, ал 1,б. „б“ от Закона за административните
нарушения и наказания, във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи и чл. 87, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл.
29, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване е изготвен протокол от
проверка по сигнал в с. Славяни, общ. Ловеч за незаконосъобразно ползване на
земеделски имот частна държавна собственост, след което е извършена и проверка в
съответните служби и оформен протокол от проведените проверки.
С оглед опазването на държавната собственост е извършен оглед на сграда частна
държавна собственост, предоставен от ОА-Ловеч на община Ловеч, с Договор за
безвъзмездно ползване, находящ се в двора на Държавна психиатрична Болница Ловеч.
С оглед опазването на държавната собственост, в частност и културното наследство на
територията на град Ловеч е изготвено писмо до Министерство на културата, Главна
дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерство на
културата за организиране на съвместен и компетентен експертен оглед на къща
„Екатерина Пеева“ в град Ловеч.
Във връзка с преписка за закупуване на имот в село Горско Сливово, община Летница,
област Ловеч на бивша кооперация и с оглед неговото обследване е извършен оглед на
място на сгради, попадащи в имот – държавна собственост в с. Горско Сливово,
актуван с АДС № 4992/29.05.1970 г., по повод образувана преписка от кмета на с.
Горско Сливово. Изготвен е протокол за състоянието на имота. За установяване
собствеността на сградите, попадащи в имота са изпратени писмо до кмета на Община
Летница, за допълнителна информация и документация за сградите, попадащи в ПИ №
12744.900.900 по КККР на с. Горско Сливово, актуван с АДС № 4992/29.05.1970 г. и
писмо до началник отдел Държавен архив - Ловеч, относно налична информация за
РТПК „Обединение“ с. Горско Сливово.
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С оглед опазването на държавната собственост е извършен обход и оглед на къщи –
държавна собственост, намиращи се на територията на кв. „Вароша“ в гр. Ловеч, като
за констатираното e изготвен протокол. Изпратени са писма до кмета на община Ловеч
за предоставяне на информация по отношение на част от имотите. Във връзка с
извършения оглед е изготвено писмо до община Ловеч и е проведена
междуведомствена работна среща за уточняване на собствеността и претенциите на
двете страни по отношение на спорните имоти. По време на срещата се разгледа
подробно наличната документация и набелязаха мерки за преодоляване на натрупаните
в годините проблеми.
По отношение на извършването на мониторинг на изпълнението на договор за
предоставяне на имот – държавна собственост за безвъзмездно ползване от НЧ „Бъдеще
за Ловеч“ на имот намиращ се в град Ловеч - къща „Бона Чакърова“ е изготвено писмо
за предоставяне на информация за актуалния управляващ орган на Читалището, както и
за ангажиране с конкретни срокове по отношение ремонта на сградата.
Във връзка с обявяване на търг за отдаване под наем на част от поземлен имот на ул.
„Хан Кубрат“ № 10 в гр. Ловеч, съвместно със служители от Метрологията, експерти
извършиха оглед на мястото, на което е възможно да бъде поставен преместваем обект.
През отчетния период е извършена проверка от Окръжна прокуратура – Ловеч,
възложена от Върховна административна прокуратура, Отдел „Надзор за законност“, за
законност относно изпълнение на правомощията на областния управител за опазването
и защитата на държавната собственост на територията на областта, обхващаща периода
01.09.2017 – 01.09.2018 г. Предоставена е необходимата документация, оказано активно
съдействие на проверяващия с преписки и обяснения.
И през 2018 г. бяха проведени заседания на комисията за разглеждане на постъпилите
заявления за обезщетения на отчуждени имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“ участък 1 с обхват от км
78+884 до км 87+800“ в землищата на с. Брестница и гр. Ябланица, област Ловеч.
Експерт от дирекцията ежеседмично актуализира регистъра за настъпили промени и
регистрация на нови заявления. Изготвени са и писма до заявителите за липса на
нужната документация.
Изпратени са писма до наематели във връзка с неплатени суми по договори за наем,
както следва: до „Кино Космос“ ООД, Петър Пешев, ЕТ „Зетра – П. Чернев“.
До Окръжна прокуратура - Ловеч са изпратени 2 бр. административни преписки за
проведени търгове за отдаване под наем на имоти държавна собственост.
Изготвена е справка за приписаните наеми за безвъзмездно предоставени помещения –
държавна собственост за 2018 г.
5.
Поддържане високо качество на предоставяните административни услуги и
информираност на обществото за въздействията от дейността на организацията;
Административното обслужване в ОА - Ловеч се осъществява при спазване на
принципите, установени в Закона за администрацията, Административно процесуалния
кодекс, Хартата на клиента и съгласно Наредбата за административното обслужване.
Поставено е устройство за извършване на картови плащания в ЦАО. Потребителите на
услуги са информирани чрез указателни табели в ЦАО и на интернет страницата на ОА
– Ловеч.
От 1 ноември 2018 г. Областна администрация Ловеч и всички общини на територията
на областта са реални участници в Системата за електронен обмен на съобщения
(СЕОС), чрез която се осъществява електронният документооборот.
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Това е първата приложена на национално равнище всеобхватна мярка за премахване на
хартиената администрация и за намаляване на административната тежест за
гражданите, бизнеса и за самите администрации.
Електронният обмен на документи е сигурен и се извършва в контролирана среда, а
документите са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде проследено
точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. По този начин
се повишава контролът върху институциите, както от страна на потребителите, така и
между самите администрации.
За улеснение на гражданите и организациите с моя Заповед са утвърдени унифицирани
образци на заявления за 19 услуги, разработени от Междуведомствена работна група,
създадена по разпореждане на Министър-председателя на Република България за
прецизиране на услугите, предоставяни от областните администрации и унифициране
на заявленията за тяхното предоставяне. Новите образци са публикувани на
официалния интернет сайт на Областна администрация Ловеч, в Регистъра на услугите,
който е част от Интегрираната информационна система на държавната администрация
и са на разположение за попълване от гражданите в Центъра за административно
обслужване.
След проведено анкетно проучване с цел непрекъснатото подобряване обслужването на
граждани и юридически лица при предоставянето на административни услуги в
Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Областна администрация Ловеч
става ясно – гражданите са доволни от работата на екипа в центъра.
Всеки посетител е имал възможност да попълни специално разработената анкетна
карта, съдържаща 6 въпроса и възможност за предложения. Анкетните карти са
поставени на мястото, където гражданите попълват документи, а прозрачната кутия, в
която се пускат, е в непосредствена близост.
Посетители, който са се възползвали от правото да попълнят анкетата са били
категорични, че лесно са намерили информацията за административните услуги, които
се предоставят от Областна администрация, а информацията, получена от екипа на
Центъра за административни услуги, е била точна и изчерпателна. До 10 минути е било
необходимото време за обслужване, а качеството на обслужването, анкетираните
определят като отлично и положително. Всички анкетирани са категорични, че не са
били свидетели на корупционна проява от страна на служител в администрацията.
Има две предложения за подобряване на дейността на ЦАО – да се включи възможност
за експресни услуги до 1 ден и да бъдат въведени и допълнителни въпроси към
анкетата - „останах удовлетворен от обслужването и срока на изпълнение”, „доволен
съм, нямам забележки“, „отзивчивост, сърдечност и позитивно отношение към
клиентите“, „обслужването е перфектно, персоналът е много внимателен“, и др.
Тези резултати са по-добри от 2017 г., сочи анкетното проучване. Екипът на Центъра за
административно обслужване апелира повече граждани и фирми, посетили ги, да
попълват анкетните карти и да изразяват мнение или дават препоръки, за да може
преценката да е по-обективна, а и да се подобрява работата на администрацията като
цяло.
През 2018 г. са актуализирани хартата на клиента и са изготвени месечни бюлетини за
дейността на Областен управител Ловеч, които са публикувани на официалния
интернет сайт.
В деловодната система за 2018 г. са заведени като входяща и изходяща кореспонденция
7074 бр. документа, от тях към: жалби, запитвания и молби на граждани – 343 бр.,
заявления за услуги – 765 бр., заповеди – 268 броя, в т.ч: заповеди за дейността – 160
бр., заповеди държавна собственост – 108 бр.; протоколи от общински съвети – 159
бр., кореспонденция ОМП и защита при бедствия – 373 броя.
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Информационните табла са поставени на достъпно място и се актуализират
периодично, като на тях се помества актуална информация относно търгове, конкурси и
други обявления, отнасящи се до дейността на администрацията. Оценка на
удовлетвореността на клиентите, относно ползването на административните услуги се
извършва с анкета в специална за целта урна в Центъра за административно
обслужване.
По-долу е показана статистика за видовете документи и услуги:
- Административни услуги - Р- /765 бр./;
- Заповеди за дейността - РД-07- /160 бр./;
- Заповеди държавна собственост - РД-08- /108 бр. /;
- Жалби и запитвания от граждани – АП-14- /343 бр./;
- Кореспонденция ОМП - ОМ-06- /373 бр./;
- Протоколи общински съвети - АК-01- /159 бр./;
- Кореспонденция транспортни схеми – РР-23- /107 бр./;
- Кореспонденция заетост и безработица – РР-24- /177 бр./;
- Кореспонденция МС - фактури – ФСД-14- /437 бр./;
- Кореспонденция МС - ФСД-15- /151 бр./;
- Удостоверения за трудов стаж и доход – ТРЗ-08- /61 бр./;
- Регионален план на Северозападен район – РР-11- /114 бр./;
- Кореспонденция по дейността – РД-03- /1667 бр./
- Кореспонденция държавна собственост – ДС- /924 бр./
- Кореспонденция МОН – РР-21- /97 бр./
- Кореспонденция МРРБ – РР-18- /46 бр./
- Заповеди ЗПГРРЛ – РД-09- /13 бр./;
- Административни актове по §4 от ЗСПЗЗ – РД-15- /28 бр./;
- Проекти и регионални програми за заетост – РР-14- /14 бр./;
- Кореспонденция МОСВ – РР-19- /9 бр./;
- Кореспонденция по демографски и етнически проблеми – РР-20- /46 бр./;
- Кореспонденция младежта и спорта – РР-22- /71 бр./;
- Предложения и становища държавна собственост – ДС-04- /93 бр./;
- Предложения и становища управление на собствеността – УС-01- /23 бр./;
- Удостоверения за трудов стаж УП 2 и УП 3 – ТРЗ-07- /6 бр./;
- Годишни планове за обучение – ЧР-04- /49 бр./;
- Документи на кандидати за работа – ЧР-14- /142 бр./.
Предприети са действия за защита на личните данни и привеждането им в съответствие
с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), определено е лице за защита
на личните данни със Заповед № РД-07-114/28.09.2018 г. на интернет страницата на ОА
- Ловеч е създадена нова секция „Защита на личните данни“ и банер с препратка, като
са публикувани документи и образец за заявление за достъп.
Ежедневно на официалния интернет сайт на ОА - Ловеч се публикуват материали в
секциите „Новини“ (27 бр. за отчетния период). Редовно се публикуват материали в
секциите „Съобщения“ (13 бр.), „Заповеди и решения“ (3 бр.), „Търгове и обяви“ (5
бр.). Актуализирани са съставите на всички комисии, публикувани са документи в
съответните секции.
През 2018 г. Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани,
организации и омбудсмана е заседавала 12 (дванадесет) пъти и за всяко от заседанията
има изготвен протокол. За този период са постъпили за разглеждане 63 жалби, молби,
36

сигнали и др., по които са изготвени писма до компетентните органи и институции с
молба за тяхното становище и съдействие за разрешаване проблемите на гражданите.
Всяка жалба или сигнал е описана в регистър по жалбите, в който се вписват: номерът
на жалбата или сигнала, относно съдържанието на сигнала (жалбата), подател, адрес за
контакти, сезиран компетентен орган, информация за подателя и предприети мерки.
По някои от жалбите са извършвани проверки на място от експерти на ОА Ловеч с цел
доизясняване на изнесената информация.
Всяка жалба или сигнал се описва в регистър по жалбите, в който се вписват: номерът
на жалбата или сигнала, относно какво се отнася, подател, адрес за контакти, сезиран
компетентен орган, информация за подателя и предприети мерки. Няма неразглеждани
жалби и сигнали от Комисията за 2018 г.
Всички договори, по които е страна Областен управител се завеждат в Регистъра на
договорите и съхраняват, съгласно заповед № РД-07-71 от 14.03.2017 г. Изготвени са
копия на заповеди и други документи, съхранявани в учрежденския архив. Съгласно
Вътрешните правила, ползваните документи от архива са описани в дневник.
Осигурено е административно обслужване на физически и юридически лица, АВИК
съгласно определените стандарти. Обслужвана е телефонната централа на ОА, като
гражданите биват насочвани към съответния служител. Ежедневно се извършват
консултации по телефона и на гише „Административно обслужване“, относно
запитвания на граждани по комплектуването на преписки и др.
През 2018 г. в ОА - Ловеч са постъпили 4 броя (четири) заявления за достъп до
обществена информация. Постъпилите заявления са регистрирани в деловодната
система „Акстър" и са насочени към отговорния служител. В законоустановения срок е
постановен 1 акт – Решение за достъп до Обществена информация, по реда на ЗДОИ, с
което е предоставена исканата обществена информация в предпочитаната форма.
Решението е влязло в сила, без да е оспорено.
За повишаване публичността и откритостта в дейността на административния орган, на
официалния сайт на институцията в раздел „Новини", периодично се актуализира
информацията за издадените от Областен управител актове в рамките на
предоставените му правомощия по ЗМСМА и ЗА, както и други специални закони.
На основание чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ, на официалната интернет страница на ОА - Ловеч
- www.lovech.government.bg, в раздел „Достъп до информация“ е публикуван списък на
категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност,
както и формат, в който същата е достъпна. През февруари 2018 г. бяха изготвени
актуализирани вътрешни правила за достъп до обществена информация.
През 2018 г. са извършени справки по регистрите за имотите - държавна собственост и
изготвени 518 броя удостоверения за наличие или липса на АДС. Разглеждани са
заявления за издаване на преписи от документи, заповеди, актове за държавна
собственост, договори и др. За окомплектоване на постъпилите заявления са изготвени
писма до заявителите за представяне на удостоверения за идентичност на имотите по
предходните планове на населените места.
Осъществена е кореспонденция с ТД на НАП, изготвени са отговори по 78 бр. искания
на основание чл. 212 от ДОПК относно предоставяне на информация за участие и
притежавано недвижимо имущество на дружества с държавно участие.
Във връзка с извършвана проверка от Главния инспекторат към Министерския съвет по
предоставянето на административни услуги за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2017 г., е
извършена справка по отношение на услугите, касаещи държавната собственост и са
подготвени преписки за предоставяне на проверяващите.
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През 2018 г. експертната комисия, назначена със заповед № РД-07-66 от 14 май 2018 г.
на Областен управител се извърши експертиза, научно-техническа и тематична
обработка на архивните материали от Избори за народни представители 2014 год.
Осигурено е техническо осигуряване и обслужване на Областен управител и заместник
областните управители на област Ловеч. Организирани и подпомагани са срещите и
приемните дни с длъжностни лица и граждани.
Подготвяна е за резолюция от Областния управител входящата служебна
кореспонденция, след което е насочвана към адресатите в деловодната система
„Акстър-офис“. Предоставяна е за подпис на Областния управител изходящата
кореспонденция, следейки за правилното й адресиране, оформяне и окомплектоване.
Обслужвана е телефонната централа 068 600 003, като граждани или представители на
институции са насочвани към съответния служител, директор, Заместник областен
управител или Областен управител. Изготвяни са отговори на входящи заявления за
ползване на зали на ОА - Ловеч.
Изготвяни са отговори на входящи писма за разрешаване на достъп в извънработно
време до сградите ОА Ловеч и „Дом Преслав“. Изготвяни са заявки за материали и
транспорт, както и други текущи задачи, които са били възлагани.
През 2018 г. по електронната поща са получени 2564 бр. имейли в т.ч от общинските
съвети и старата електронна поща и изпратени 826 бр.
Експерти от дирекцията взеха участие в обучения на Института за публична
администрация по следните теми „Делови умения на английски език“, „Работа с
граждани с увреждания“, „Прилагане на комплексно административно обслужване“, „Взаимодействие на администрацията с органите на съдебната власт“.
Във връзка с необходимостта от актуализация на съдържанието на интернет страницата
на ОА - Ловеч е изготвена актуална информация за наличните здравни заведения,
читалища и туристически организации на територията на област Ловеч.
6.
Повишаване
капацитета
информационните технологии;

на

администрацията

в

областта

на

Планираните за 2018 г. дейности за постигане на тази цел са изпълнени, като е
внедрена система за обмен на електронни документи – АКСТЪР КОМУНИКАТОР и
ОА - Ловеч е включена в електронния обмен на документи между администрациите в
Република България, извършено е обучение и помощ на служителите, ангажирани с
реалния обмен. Сключен е договор за ползване на лицензи за правно-информационна
система; закупен е хардуер за повишаване капацитета на информационните системи.
Осигурен е 24-часов достъп до комуникационния възел на Единната електронна
съобщителна мрежа (ЕЕСМ) в сградата на Областната администрация, съгласно
списъка и условията на главния секретар на Държавна агенция „Електронно
управление“ (ДА ЕУ). За всяко посещение се изготвя протокол – 18 броя за отчетния
период. Помещението се поддържа съгласно изискванията. Оказано е съдействие за
профилактика и смяна на UPS на служител на фирма „Информационно обслужване
АД“, ангажирана по договор с Дирекция „Информационни системи“ на Министерство
на финансите.
Актуализирани са инсталираните софтуерни продукти на работните станции.
Извършена е техническа профилактика на работните станции и сървърите. Заменени са
работните станции на Служителя за връзки с обществеността и Деловодител с мощни
съвременни решения, включително операционна система и офис пакет.
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Официалният сайт на ОА - Ловеч е обновен по отношение разпределението на
публикуваната информация по раздели, подраздели и по същество. Поддържа в
актуално състояние като информацията се качва незабавно, а за важни събития се
публикуват банери препратки. Създадена е нова секция „Защита на личните данни“ и
банер с препратка, като са публикувани документи и образец за заявление за достъп.
Профилът на купувача функционира съгласно изискванията и информацията се качва
своевременно от служителите.
В портала за отворени данни на Република България са обновени наборите от данни
„Регистър на военните паметници в област Ловеч“ и „Публичен регистър на имоти
държавна собственост в Ловешка област“, добавени са ресурси „Публичен регистър на
проектите изпълнявани от ОА – Ловеч“, „Регистър на издадените актове за изработване
и одобряване на устройствени планове и на техните изменения“ и „Регистър на
устройствените планове и на техните изменения“.
Мрежите U1 и U4 са инсталирани съгласно изискванията и са проведени планираните
две занятия-тренировки за 2018 година.
Изпълнени са дейностите във връзка с Решение на МС за въвеждане на задължително
изискване към административните органи за създаване на профили в системата за
електронно връчване.
Експерти взеха участие в две онлайн обучения, организирани от Института по
публична администрация по следните теми: „Информационна и мрежова сигурност в
подкрепа на реформите в публичната администрация“; „Подобряване на вътрешните
процеси и взаимодействие в администрацията чрез електронно управление“.
7.
Подобрена защита и намаляване на неблагоприятните последици в резултат
от бедствия;
В рамките на правомощията на Областния управител, регламентирани със Закона за
защита при бедствия и Правилника за организацията и дейността на МКВПМС, през
изминалата 2018 г. са изготвени общо единадесет становища, в подкрепа на искания за
финансиране на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи на
територията на общините Ловеч, Тетевен и Угърчин. Общият размер на исканите
средства е в размер на 3 741 629,27 лева. От тях за община Тетевен - 812 376,71 лв., за
община Угърчин - 1 536 631,74 лв.
Областният управител е отправил две искания до МКВПМС на обща стойност 1 392
620,82 лв. за финансиране на спешни неотложни аварийно-възстановителни работи и
почистване на наносни отложения по речните корита на р. Осъм и р. Вит.
Във връзка с постъпило писмо изх. № 06-00-25/31.05.2018 г. на Областно пътно
управление – Ловеч, относно критичен участък от път ІІ-35 „Ловеч – Троян“ в близост
до коритото на р. Осъм, е констатирано при проверка на междуведомствена комисия,
назначена от областния управител, че в следствие на изменение на речното корито към
левия бряг на реката, предизвикано от преминаване на високи води се залива прилежащ
терен в непосредствена близост до път II-35 (Ловеч - Троян) и има реална опасност от
наводняване на пътя и разрушаване на пътното тяло. Поради това е подготвена
необходимата документация и е обявена обществена поръчка - публично състезание по
ЗОП, при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки за изпълнение на
инженеринг - проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и
упражняване на авторски надзор по време на строителството за следния обект:
"СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ,
СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р. ОСЪМ В РАЙОНА НА
ПЪТ II-35 (KM 53+ 000), С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ" с обща прогнозна стойност на поръчката
810 326,81 лв. без ДДС или 991 092,02 лв.
Във връзка с получен сигнал на 12.04.2018 г. от „Златна Панега Цимент“ АД за
опасното състояние на ХТС „Долното Езеро“, което се намира източно от с. Златна
Панега и на 160 м южно от пътя Златна Панега – Ловеч, със Заповед № РД-0750/12.04.2018 г. на Областен управител на област Ловеч незабавно е назначена
междуведомствена комисия, която да извърши оглед на ХТС „Долно езеро“. Комисията
е изготвила констативен протокол с констатации и предписание за незабавно възлагане
и изпълнение на аварийно ремонтно – възстановителни работи с цел осигуряване на
стабилитета и нормалната експлоатация на съоръжението и недопускане на щети и
аварии за населението, ограничаване риска за хора, материални ценности и околна
среда. В тази връзка е сключено Споразумение № РД-02-30-23/02.05.2018 г. с МРРБ за
финансиране на „Проект рехабилитация и подобряване на техническото състояние на
хидротехническо съоръжение на „Долно Езеро“ в землище на с. Златна Панега, общ.
Ябланица“. При условията на чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 112, ал. 8 от ЗОП
е сключен договор с "Консорциум България Инженеринг" ДДЗД за изпълнението на
обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни дейности за
рехабилитация и подобряване на техническото състояние на ХТС “ДОЛНОТО ЕЗЕРО”
в съответствие с РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ХТС „ДОЛНОТО ЕЗЕРО“ на стойност 514070.49
лв. без ДДС. Договорът е изпълнен и на 20.12.2018 г. е издадено Разрешение за
ползване № СТ-05-1591/201.12.2018 г. на директора на ДНСК.
В изпълнение на задълженията, възложени на областния управител в чл. 140 от Закона
за водите, на основание Заповед № РД - 07-118/16.10.2018 г. на Областния управител на
област Ловеч, междуведомствена комисия извърши проверка на техническото
състояние на 31 язовира, защитни съоръжения, критични речни участъци и отводящи
дерета в общините от областта /без община Ловеч/. В резултат от дейността на
комисията бяха изготвени 33 заключителни документа, а именно:
1.
Констативен протокол за състоянието на язовирни стени, защитни
съоръжения, критични речни участъци и отводящи дерета;
2.
Протоколи /31/ от оглед на язовирните стени и съоръженията към тях с
предписанията, които са дадени на собствениците за изпълнение;
3.
Доклад до МВР, относно Дейността на комисията за ежегодно обследване
на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията
към тях /КОТЕСЯС/ през 2018 г.
Съгласно Заповед №РД-11-51/23.10.2018 г. на директора на Областно пътно
управление, главен експерт ОМП участва в проверка за готовността на фирмите,
ангажирани с поддържането на участъците от РПМ, преминаващи през областта.
Проведено е заседание на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, на което
са приети Правила за работа на Областния съвет и обсъдена приетата с РМС №505 от
19.07.2018 г. Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия.
В изпълнение на указания на Министерство на отбраната /МО/ e изготвен Годишен
план за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2018 г. на област
Ловеч.
Изготвен е актуализиран Областен регистър и картотека на военните паметници в
общините от област Ловеч.
Изготвено е предложение за приоритетните дейности за включване в Национален план
с мероприятия за отбелязване на 100 годишнината от Първата световна война през 2018
г.
Във връзка с финансиране на дейностите по опазване, поддържане, възстановяване и
изграждане на военните паметници, регламентирано в глава шеста на Закона за
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военните паметници и указания, дадени ни с писмо №20-40-21/15.06.2017 г. на МО, са
изпратени указания до гр. Троян, Летница и с. Г. Сливово.
В изпълнение на писмо с рег. № 20-01-56/23.07.2018 г. от Министерство на отбраната,
бяха изискани предложения от общините в област Ловеч за възстановяване, ремонт и
изграждане на военни паметници, за които има готовност да бъдат реализирани в
кратък срок, придружени със съответните количествено-стойностни сметки. В резултат
на направеното искане до Министерство на отбраната, с Постановление на
Министерски съвет № 253 от 22.11.2018 г. (ДВ бр. 98/27.11.2018 г.) за одобряване на
допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г., са одобрени
допълнителни трансфери за други целеви средства за 2018 г., както следва:
1.
По бюджета на община Летница за изграждане на паметник на загиналите
във войните от 1912-1945 г. в с. Горско Сливово, общ. Летница – 6000 лв.;
2.
По бюджета на община Ловеч за ремонт на паметник на загиналите във
войните за освобождение на България от с. Владиня - 6000 лв.;
3.
По предложение с вх. № Към ОМ-06-106(4)/26.07.2017 г. от община
Луковит за ремонт на паметна плоча на загиналите във войните в с. Румянцево - 2500
лв.
Главен експерт ОМП участва в работни срещи, свързани с инициативата на Областна
комисия „Военни паметници“ за издаване на „Албум с военните паметници, намиращи
се на територията на област Ловеч“.
8.
Устойчиво развитие на системата за финансово управление и контрол.
През 2018г. е актуализирана цялата Система за финансово управление и контрол със
следните вътрешни актове:
1.
Система за финансово управление и контрол;
2.
Стратегия за управление на риска и Риск регистър на Областна администрация;
3.
Счетоводна политика на Областна администрация – Ловеч;
4.
Амортизационна политика на Областна администрация – Ловеч;
5.
Вътрешни правила – антикорупционни процедури;
6.
Вътрешни правила за работна заплата;
7.
Правила за дейността и организацията на управление на човешките ресурси в
Областна администрация – Ловеч;
8.
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в
Областна администрация - Ловеч;
9.
Функционална характеристика на Областна администрация – Ловеч;
10.
Харта за правата на потребителя на административни услуги на Областна
администрация – Ловеч;
11.
Вътрешни правила за управление на имоти и вещи – държавна собственост;
12.
Вътрешни правила за разпореждане с имоти – частна държавна собственост;
13.
Етичен кодекс на служителите в Областна администрация - Ловеч;
14.
Вътрешни правила за достъп до обществена информация;
15.
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в
Областна администрация – Ловеч.
Правила са предоставени за сведение на всички служители, чрез публикуването им на
адрес I : /ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ/.
Служителите изпълняват задълженията си съобразно утвърдените вътрешни правила и
процедури за ФУК. Тяхното изпълнение е насочено към изпълнение на целите за 2018
г. на ОА Ловеч за ефективно и ефикасно управление и разпореждане с утвърдените
бюджетни средства, стриктно спазване на счетоводните стандарти и максимална
точност на счетоводната отчетност с възможност за изпълнение на приходите и
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свеждане на разходите до рамките на утвърдения план и правилното отразяване в
баланса на всички възникнали събития през съответния отчетен период.
Извършва се своевременно отчитане на касови операции, свързани с разплащане с
доставчици; отчитане командировки на служители от ОА; водене на касова наличност,
а така също и окомплектоване на необходимия набор от документи при извършването
на касови операции, разписани във вътрешни правила за СФУК.
Начисляват се и се изплащат заплатите на служителите от ОА и възнагражденията по
граждански договори – изготвени са разчетно-разплащателни ведомости за месечни
възнаграждения, разчетно-разплащателни ведомости за аванс и сметки за изплатени
суми по граждански договори.
Oтчетът за касовото изпълнение на бюджета на ОА - Ловеч към 31.12.2018 г. е както
следва:
- В приходната част, при уточнен годишен план в размер на 238 000 лв., отчетените
приходи са в размер на 106 390 лева - в процент 44.70 %.
- § 24 05 Приходи от наеми на имущество, при план 76 000 лв., отчетените приходи са
в размер на 97 536 лв., в резултат на което, при план за 2018 година 76 000 лв.
изпълнението към 31.12.2018 г. е 128.34 %. Събираемостта на наемите през 2018 г. е
много добра.
Просрочените вземания за отчетния период от събираеми наеми са в размер на 4 734
лв. Своевременно са взети мерки за събирането им с уведомителни писма,
прекратяване на договорите и завеждане на искови молби за събиране на вземанията
по съдебен ред.
- § 36 19 Други неданъчни приходи, при план 12 000 лв., в отчета към 31.12.2018 г. ,
постъпилите средства по този параграф са в размер на 624 лв. в процент 5.2%.
- § 40 40 Постъпления от продажба на нефинансови активи при план 175 000 лв., като
към 31.12.2018 г. отчетените средства са в размер на 34 471 лв., в процент
изпълнението е 19.70%.
- § 25 01 Приходи от такси при уточнен план за 2018 г. в размер на 8 000 лв.,
изпълнението към 31.12.2018 г. е в размер на 7 245 лв. или 90.56 %.
Внесеният данък върху приходите към 31.12.2018 г. е в размер на 3 381 лв. и внесен
ДДС в размер на 30 105 лв.
Изпълнението на приходната част е обект на ежемесечен анализ на източниците на
постъпленията от приходи и доходи от собственост и продажби.
Към отчетния период изпълнението на приходите в ОА - Ловеч може да се определи
като много добро при постъпленията от наеми и такси. В разходната част на бюджета,
утвърдените годишни разходи са в размер на 717 400 лв., като към 31.12.2018 г. са
извършвани промени по бюджета в размер на 815 692, от които 44 812 лв. от МТСП,
42 000 лв. за §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и 644 989 лв. за „Проект рехабилитация и
подобряване на техническото състояние на хидротехническо съоръжение на „Долно
езеро“, получен трансфер § 61 01 от МРРБ, 7 083 лв. по ЗПГРРЛ, 7 497 лв. КС на
Република България и 69 311 лв. за данъци и такси, при което уточненият план към
31.12.2018 г. е 1 533 092 лв.
По програма 4 „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
утвърдените средства по дейност 121 Областни администрации са 656 100 лв., към
31.12.2018 г., е извършена промяна по бюджета и уточненият план е в размер на
1 419 897 лв.
По Дейност ІІ - Отбрана и сигурност, при първоначален план 61 300 лв. не е
извършена промяна към 31.12.2018 г.
Общо утвърдени средства по бюджетната сметка на ОА - Ловеч за 2018 г. са в размер
на 717 400 лв., към отчетния период е извършвана промяна в размер на 815 692 лв. и
към 31.12.2018 г. уточненият план е 1 533 092 лв.
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Консолидираните разходи за заплати по параграфи:
- § 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения, § 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала и § 05 00
Осигурителни вноски от работодател към 31.12.2018 г. са в размер на 472 400 лв. и
извършена промяна е в размер на 469 299 лв.
- § 10 00 Издръжка по Програма 4 Осъществяване на държавната политика на
областно ниво и отбрана и сигурност, средствата са в размер на 230 000 лв. Към
31.12.2018 г. е извършена промяна по бюджета 927 587 лв.
Отчетените разходи на ОА - Ловеч към 31.12.2018 г. са както следва:
- § 01 00 Разходи за заплати на щатния персонал при план за 2018 година 305 000 лв.
са в размер на 298 255 лв. към 31.12.2018 г.
-§ 02 00 Други възнаграждения и плащания при план за 2018 г. 67 100 лв. и извършена
промяна 71 251 лв. и МТСП 44 812 лв., изразходените средства към 31.12.2018 г. са в
размер на 130 077 лв. , от тях 4 151 лв. са изплатено СБКО, 8 060 лв. са изплатени
суми по граждански договори, 4 000 лв. представително облекло държавни служители,
51 019лв. възнаграждения ОМП и болнични от работодател 1 836 лв., и програми за
трудова заетост 59 991 лв.,обезщетение по чл.222, ал.2 и 3 от КТ 1 020 лв.
-§ 05 00 Разходи за осигурителни вноски от работодател при план за 2018 г. 92 300 лв.
и извършена промяна 93 048 лв. - изразходените средства към 31.12.2018 г. са в размер
на 93 538 лв.;
-§ 10 00 Разходи за издръжка при план за 2018 г. 230 000 лв. и извършена промяна
уточненият план е в размер на 927 587 лв., изразходените средства към 31.12.2018 г.
са в размер на 875 127 лв. и платени данъци и такси 66 774 лв. и възстановени от
ползватели ТБО – 18 267 лв. Утвърдените средства за капиталови разходи за 2018 г.
са в размер на 15 000 лв. в т.ч. за основен ремонт 8 000 лв., извършена вътрешна
корекция на бюджета в намаление разходите за основен ремонт и към 31.12.2018 г. са в
размер на 3 000 лв. и за придобиване на ДМА по ДАЕВУ 7 000 лв. и 5 000 лв. в
увеличение на §52 03 за закупуване на климатични системи на стойност 4 956 лв.
Към 31.12.2018 г. са изразходвани средства за капиталови разходи в размер на 2 800 лв.
за Акстър комуникатор, 4 200 лв. за компютърни системи и харддиск и основен
ремонт 2 886 лв. При анализа на разходите за издръжка към 31.12.2018 г. ОА - Ловеч
няма неразплатени задължения към доставчици.
Програми за временна заетост, изплатените средства за възнаграждения и
осигурителни вноски към 31.12.2018 г. са в размер на 71 485 лв., получен трансфер от
МТСП в размер на 71 485 лв. Изплатени обезщетения по ЗПГРРЛ в размер на 7 083 лв.
Към 31.12.2018 г. наличността по набирателна сметка е в размер на 128 388 лева.
постъпила сума от АПИ за изплащане на обезщетения на собственици от АМ
„ХЕМУС“ в размер на 192 035 лв. Към 31.12.2018 г. за обезщетения са изплатени
160 022 лв.
Във връзка със Заповед № РД-07-145/13.12.2017 г. за извършване на годишна
инвентаризация на финансовите и нефинансови активи и разчети на ОА – Ловеч,
комисията е изготвила констативен протокол за резултатите от извършената
инвентаризация, в който констатира:
- Материално отговорното лице е подписало декларация, съгласно чл. 8 от
Вътрешните правила за инвентаризация на активи и пасиви, процедура за
бракуване, преоценка и обезценка;
- Няма наличие на липси и излишъци;
- Във връзка с предложение от доклада на инвентаризационна комисия на
инвентаризацията за 2018 г. е изготвен протокол за проведената инвентаризация и
Заповед № РД-07-1/04.01.2019 г. за бракуване на морално остарели и негодни за
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употреба материални активи и материални запаси при ОА - Ловеч, които да бъдат
унищожени чрез счупване и натрошаване;
- Комисията констатира материални запаси за брак на стойност 2 730,00 лв. съгласно
приложен протокол за брак на материални запаси.
Комисията е анализирала наличните разчети по стопански области на следните
счетоводни сметки:
- 4010 „Задължения към доставчици от страната“ на стойност обща 0 лв.;
- 4020 „Доставчици по аванси от страната“ на обща стойност 0 лв.;
- 4110 „Вземания от клиенти от страната“ на обща стойност 945,85 лв.;
- 4211 „Задължения към работници, служители и друг персонал - местни лица“ на
обща стойност 0 лв.;
- 4213 „Вземания от работници, служители и друг персонал - местни лица“ на обща
стойност 0 лв.;
- 4230 „Провизии за бъдещи плащания към персонала“ на обща стойност 20 369.80
лв.;
- 4261 „Вземания от подотчетни местни лица“ на обща стойност 0 лв.;
- 4291 „Задължения за предоставяне на текущи субсидии и капиталови трансфери“
на обща стойност 0 лв.;
- 4500 „Вътрешни разчети“ на обща стойност 0 лв.;
- 4511 „Разчети за данък добавена стойност“ на обща стойност 4 876.40 лв.;
- 4512 „Разчети за данък върху приходите от стопанска дейност/Разчети
корпоративен данък“ на обща стойност 716.02 лв.;
- 4520 „Задължения към бюджетни организации от подсектор „ЦУ“ за такси,
административни санкции и други неданъчни публични вземания“ на обща
стойност 0 лв.;
- 4522 „Вземания (приходно-разходни позиции) от бюджетни организации от
подсектор ЦУ““ на обща стойност 0 лв.;
- 4867 „Вземания от Европейския съюз (приходно-разходни позиции)“ на обща
стойност 0 лв.;
- 4887 „Вземания от други дебитори-местни лица (приходно-разходни позиции)“ на
обща стойност 1 355.05 лв.;
- 4897 „Задължения към други кредитори-местни листа (приходно-разходни
позиции)“ на обща стойност 0 лв.;
- 4917 „Провизии за непублични вземания срещу местни лица ( приходно-разходни
позиции)“ на обща стойност 0 лв.;
- 4940 „Провизии за други задължения“ на обща стойност 0 лв.;
- 4961 „Коректив за вземания от местни лица“ на обща стойност 0 лв.;
- 4970 „Коректив за задължения към бюджетни организации“ на обща стойност 0 лв.;
- 4971 „Коректив за задължения към доставчици – местни лица“ на обща стойност
20 850.37 лв.;
- 4973 „Коректив за задължения към персонала местни лица“ на обща стойност 0 лв.
Извършен при инвентаризацията е и анализ на сметка 4831/333 ДСД на стойност –
128 388.40 лв. Съхраняват се чужди средства от местни лица /депозити , гаранции и
средства/ от АПИ за изплащане на обезщетения за АМ „Хемус“.

Получени награди през 2018г. от ОА - Ловеч
1. За първи път в България се връчи приз „Ефективен CAF потребител“ на найуспешните администрации от първата вълна по проекта за внедряване на Модела
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CAF. ОА - Ловеч е посочена като една от най-добрите администрации в страната.
ОА работи по проекта на ИПА „Въвеждане на Общата рамка за оценка /CAF/ в
администрациите“ от средата на май 2017 г.
2. Отличие за Учеща администрация по показател „Организационна култура,
подкрепяща ученето“, ОА – Ловеч има резултат, който е по-висок от
международния стандарт за самооценка. Организационната култура съдържа
всички писани и неписани правила, по които функционира една организация –
нейната мисия, визия, структура, отношение към външния свят, лидерство,
вътрешни комуникации.
3. Грамота от конкурс „Добра практика в дейността на администрацията в
България“ на Института по публична администрация за 2018 г. и представяне на
практика, свързана със създаване и функциониране на Областен младежки съвет
– Ловеч.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През 2018 г. ОА-Ловеч извърши своята дейност ефективното и експедитивно,
съобразно целите и приоритетните задачи, което е доказателство за високите
професионални качества на служителите.
Изготвеният доклад обобщено проследява дейността на администрацията и доказва, че
сме креативна и отговорна администрация, изоставила стереотипите на рутинната
работа. Обърнати сме с лице към хората, анализираме техните потребности и нужни и
подобряваме непрекъснато дейността си.

Изготвил:
Ваня Иванова
Директор на Дирекция АПОФУС
Изготвил:
Нели Митева
Директор на Дирекция АКРРДС
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