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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад е изготвен на основание разпоредбите на чл. 59 от Закона за
администрацията. В него се отчита резултата от дейността на Областна администрация
Ловеч през 2015 гододина в изпълнение на стратегическите цели, заложени в Програмата на
Министерския съвет. Чрез реализацията на ефективни политики за изпълнение на
поставените цели, сме се стремили да изградим една модерна администрация,
предоставяща по-добро и качествено ниво на обслужване. Основно сме се ръководили от
приоритети на правителството за гарантиране върховенството на закона и утвърждаване на
Областна администрация Ловеч, като ефективно и прозрачно работеща структура.
Докладът е структуриран, съгласно заложените цели за 2015 година на Областна
администрация 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. Постигане на висока ефективност при осъществяване на правомощията на областен
управител по контрола по законосъобразност на решенията на общинските съвети и
актовете на кметовете;
4. Ефективно управление, разпореждане и опазване на държавната собственост;
5. Ефективна защита интересите на държавата и областна администрация чрез
подобряване дейностите по процесуално представителство по съдебни дела и
издаване на законосъобразни актове;
6. Създаване на условия за произвеждане на избори за общински съветници и кметове;
7. Ефективно и ефикасно разходване на публичните средства;
8. Подобряване административния капацитет чрез повишаване квалификацията на
служителите;
9. Повишаване капацитета на администрацията в областта на информационните
технологии;
10.
Укрепване
на
административния
капацитет
по
отношение
на
административното обслужване;
11.
Усъвършенстване на процесите за преодоляване и овладяване на кризи за
защита при бедствия;
12.
Професионално, експертно и ефективно управление на човешките ресурси.
Докладът обхваща дейности и процеси изпълнявани през 2015 година във взаимодействие с
централната изпълнителната администрация и нейните териториалните звена, местната
изпълнителна власт, НПО, чуждестранни организации, бизнеса и гражданите.
Информацията, която се съдържа в него се базира на докладите за изпълнение на
заложените цели за 2014 година на дирекциите АПОФУС и АКРРДС.
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1. СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕ ПРИОРИТЕТИТЕ НА
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕГИОНАЛНО НИВО
Една от най-важните задачи пред областния управител е осъществяване на държавната
политика и осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.
Изготвени са становища във връзка с разработване на проект на Стратегия за
децентрализация (2016–2025) и проект на Програма за изпълнение на Стратегия за
децентрализация (2016–2019), проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
регионално развитие и чернови вариант на Националната стратегия за интелигентна
специализация 2014-2020; Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 20142020, проект за обявяването на Европейски сериен обект на световното наследство на
ЮНЕСКО – „Буковите гори – общо наследство на Европа“; предложения до министъра на
земеделието и храните относно необходимостта от промени в Закона за горите, ЗСПЗЗ и
Закона за опазване на селскостопанското имущество.
1.1. Регионален съвет за развитие
През 2015 година областният управител и експерти от администрацията участваха в
проведени пет заседания на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Във връзка с подготовката на съвместните заседания на Регионалния съвет за развитие
(РСР) на Северозападен район (СЗР) и КК бяха представяни коментари и предложения за
дневния ред. Получаваните материали по предстоящите заседания са разглеждани и
обсъждани предварително от експертите в администрацията, в резултат от което са
изготвени становища относно:
 Обхвата на СЗР и включването на област Ловеч в целенасочената инвестиционна
програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа,
погранични, планински и полупланински слабо развити райони;
 Проекта на Целенасочена инвестиционна програма (ЦИП) в подкрепа развитието на
Северозападна България, Родопите, Странджа, планински, полупланински и
гранични слабо развити райони, подпрограма „Северозападна България“ и проекта
на Вътрешни правила за работа на Регионалния координационен комитет към РСР
на СЗР. От общините от област Ловеч са изискани становища по проекта на
програмата;
 Подготвени са два списъка с общо осемдесет и девет инвестиционни проекти на
общините и областна администрация Ловеч и за включване в разработваната
Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна
България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински
слаборазвити райони.
 Изготвено е писмо до заместник-министъра на регионалното развитие и
благоустройството във връзка с районите от област Ловеч, обекти на целенасочена
подкрепа, определени в Областната стратегия за развитие на Област Ловеч 20142020;
 По представения проект на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на
РПР на СЗР 2014-2020 е изготвено становище, представено на заседание на РСР на
СЗР, проведено през месец юни 2015 година.
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Във връзка с изготвянето на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на
СЗР 2014-2020 от общините на област Ловеч за 2014 година е събрана информация за
реализираните проекти, която е изискана от и предоставена на МРРБ.
Изготвени са становища по доклад за резултатите от последваща оценка за изпълнението на
РПР 2007-2013 година на Североизточен район, Северозападен район, Северен централен
район, Югозападен район, Югоизточен район и Южен централен район и са съгласувани
проектите на решения на МС за одобряването на докладите относно резултатите от
последваща оценка за изпълнението на регионалните планове за развитие на Североизточен
район, Северозападен район, Северен централен район, Югозападен район, Югоизточен
район и Южен централен район 2007-2013 година.
1.2. Облатен съвет за развитие
При осъществяване на своите правомощия в областта на регионалното развитие областният
управител се подпомага от Областен съвет за развитие/ОСР/. През 2015 година са
проведени три заседания на ОСР, на които бяха представени информации относно:
 Доклад и последваща оценка и оценка на общото въздействие от изпълнението на
ОСР на област Ловеч за периода 2007-2013 година;
 Реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради в общините от област Ловеч;
 Процеса по стратегическо планиране на развитието на социалните услуги в област
Ловеч за периода 2016-2020 година.
Осъществена е координация и взаимодействие със Сдружение „Дунавски център“, относно
изготвянето на доклад и последваща оценка на Областна стратегия за развитие на област
Ловеч (2007-2013 година). В тази връзка е събрана и предоставена на сдружението
необходимата информация. Проведена е работна среща на която са обсъдени изготвените
становища по представените проекти на доклад и последваща оценка. В заключение
сдружението е представило доклад и последваща оценка на Областна стратегия за развитие
на област Ловеч (2007-2013 година), които са приети на заседание на Областния съвет за
развитие.
Ежедневно се проследява публикуваната актуална информация, касаеща ОП 2014-2020 и
насоките за кандидатстване по различни процедури. Експертите от направление регионално
развитие проследяват материалите и коментарите във връзка с проведени заседания на
Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020, Комитета за наблюдение на ОПРР 2007-2013,
Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 и Комитета за наблюдение на ОП НОИР 20142020, проектите на ИГРП за 2016 година, ОП ДУ 2014-2020 и ОПРР 2014-2020.
В Комитетите за наблюдение на Оперативните програми 2014-2020 година е представен
списък на представителите от област Ловеч, членове на Регионалния съвет за развитие
(РСР) на Северозападен район (СЗР);
Във връзка с проведените заседания на Комитетите за наблюдение на ОП НОИР 2014-2020,
ОП РР 2014-2020 и ПРСР 2014-2020 и за подпомагане областния управител като член на КН
са изготвени становища по материалите за заседанията. Подготвени са декларации за
проведените писмени процедури на Комитетите за наблюдение на ОП НОИР 2014-2020,
ОП РР 2014-2020 и ПРСР 2014-2020.
До Комитета за наблюдение на ОП НОИР 2014-2020 е изпратено становище във връзка с
писмена процедура за неприсъствено вземане на решение.
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Изготвено е становище относно предложение от КН на ПРСР 2014-2020 за промени във
финансовите условия по подмярка 4.1 от Програмата и подготовка на становище от името
на ОА-Ловеч. Изготвено е становище по критериите за оценка на проектни предложения по
подмярка 19.1 по ПРСР и изпратена до Комитета за наблюдение на програмата.
Във връзка с реализирането инвестиционен проект на Министерство на здравеопазването
по ОПРР 2014-2020 са организирани и проведени две работни срещи с участието на
представители на общините, болници, ЦСМП. Събрана е информация за наличните терени
и сгради на ЦСМП-Ловеч и филиалите му на територията на областта. В тази връзка и за
изясняване собствеността на сградите и възможностите за процедиране при кандидастване
по проекта е проведена среща на областния управител с кметовете на общини,
председателите на общинските съвети и управителите на болници.
Осъществена е координация с общините от област Ловеч относно подготовката и
изпращането на становища във връзка изпълнението на ОПОС 2014-2020.
След обсъждане на условията за кандидатстване по Инвестиционна програма за климата на
Националния доверителен Екофонд, финансираща реализация на мерки за енергийна
ефективност на публични сгради, експерти от дирекция АКРРДС представиха становище на
областния управител относно възможностите за кандидатстване по тази програма.
В Министерство на икономиката е представен материал за Регионална интелигентна
специализация и определяне на насоките за иновационно развитие на област Ловеч. По
искане на същото министерство е изготвена информация за фирмите от област Ловеч с
експортен потенциал.
Направено е предложение до Областен управител на област Видин за включване на
Областна администрация Ловеч като бенефициент или целева група по Оперативна
програма „Околна среда“.
Изготвени са становища относно искане на областните управители на областите Разград и
Бургас за разширяване на обхвата на районите с преференции за малки и средни
предприятия по ОПИК 2014-2020.
Във връзка с писмо на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в
МРРБ е осъществен контакт с потенциални партньори относно проучване възможността за
участие в Програмата за трансгранично сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.
За подпомагане дейността на областния управител са изготвени справки за сключените
договори по проекти, реализирани на територията на област Ловеч по Оперативните
програми 2007-2013 и ПРСР 2007-2013.
1.3. Национална програма за енергийна ефективност
За осигуряване изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради/НПЕЕМЖС/ и запознаване с условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ експерти от администрацията участваха в
информационните срещи с министър Лиляна Павлова в гр. Плевен и зам.-министър
Николай Нанков в гр. Ловеч. Информационни срещи бяха организирани от Община Ловеч в
кв. „Младост“, кв. „Червен бряг“ и ЦГЧ, както и в Областна администрация Ловеч, на които
участваха и техническите екипи.
В изпълнение на ПМС №18/02.02.2015 година 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 нейната реализация и Решение на МС №105/18.02.2015 година бяха
извършени следните дейности:
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Съгласно указания на МРРБ, ежеседмично се следяха актуалните въпроси и
отговори, относно реализацията на Програмата, публикувани на интернет
страницата на МРРБ както и регистрите за подадените ЗИФП и подписаните
договори от ББР. В резултат на това ежеседмично се актуализираше информацията в
оперативните справки;
 Ежеседмично се изготвяше и изпращаше до МРРБ Справка за напредъка по
програмата в общините от областта. Даваха се консултации относно документите за
кандидатстване и допустимост на сградите за участие в програмата;
 На 5-то и 25-то число, а от месец ноември ежеседмично, всеки петък се изготвяше
Регистър - таблици „Общ напредък“, „Енергоспестяващи мерки“/ЕСМ/ и Справка с
информация за текущото изпълнение на Националната програма и Сдруженията на
собствениците/СС/, подписали договори за целево финансиране. Същите се
изпращаха до МРРБ;
 В оперативен порядък заседаваше Комисията по проверка и контрол на
документите, необходими за попълване на Контролен лист, преди подписване на
договорите за целево финансиране на СС от гр. Тетевен, Луковит, Ловеч и Троян. В
резултат от това са сключени 33 договора за целево финансиране: Ловеч – 15
договора, Луковит – 3 договора, Тетевен – 10 договора и Троян – 5 договора.
 В изпълнение РМС №282/19.10.2015 година от месец ноември комисията
извършваше и мониторинг на референтните стойности за допустимите дейности,
както на докуметнацията по ЗОП, така и на сключените договори с външните
изпълнители. Попълнените Контролни листи обр. 1 и обр. 3 се изпращаха до МРРБ и
ББР.
За 2015 година област Ловеч е посочена от МРРБ като добра практика при отчетността и
реализацията на НПЕЕ.
2. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕКТОРНИ
ПОЛИТИКИ
Развитието на област Ловеч се осъществява в съответствие с националните приоритети
отразени в стртегиии, програми и планове за развитие чрез диалог с териториалните звена
на изпълнителната власт, местните органи на управление, и гражданските организации. За
изпълнение на своите функции, определени в устройствения правилник на областните
администрации, областният управител се подпомага от администрация, съвети и комисии,
които през 2015 година работиха в следните направления:
2.1. Здравеопазване
В изпълнение програмата на правителството за осъществяване на реформа в
здравеопазването през 2015 година е ссъществена координация с общините, РЗИ, РЗОК,
БЛС и БСС във връзка с изготвяне на Областна здравна карта на област Ловеч.
Организирани и проведени са три заседания на Комисията, определена със заповед на
министъра на здравеопазването и след приемането на Областната здравна карта на област
Ловеч тя е изпратена в Министерство на здравеопазването за утвърждаване.
Изготвено е писмо до министъра на здравеопазването във връзка със състоянието на
МБАЛ „Проф. д-р П.Стоянов“АД, Ловеч, организирана и проведена среща в министерство.
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2.2. Развитие на социалните услуги
През месец януари 2015 година експерти от Областна администрация Ловеч, в рамките на
Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на
регионално равнище“ на Агенция за социално подпомагане, участваха в семинар за обмен
на добри практики и изграждане на мрежи на доставчиците на социални услуги и
неправителствени организации. По време на семинара бе представена информация от
координаторите по Проекта и членове на ОЕ на Звеното за мониторинг и оценка/ЗМО/ на
ОСРСУ 2011-2015 за възможностите за планирането и развитие на мрежа от социалните
услуги, етапите, механизмите за координация и създадените партньорства на областно ниво
във връзка с осъществяване на дейностите, заложени в ОСРСУ 2011-2015.
През месец април 2015 година, във връзка с изготвянето на Областна стратегия за развитие
на социалните услуги в област Ловеч 2016-2020/ОСРУС 2016-2020/ е изготвен от ОЕ на
ЗМО План-график за етапите на областно планиране.
Изготвени са Заповеди за състав и отговорности на Областен оперативен екип и Областна
работна група за координация на процеса по планиране, изготвяне на аналитичния доклад
за ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги и разработване на ОСРСУ
2016-2020.
От ООЕ е разработена структура на Анализ за ситуацията и оценка на потребностите от
социални услуги в област Ловеч и приложения към него.
Следвайки модела за планиране с участие, в състава на Областната работна група за
разработване на ОСРСУ 2016-2020 като членове, освен общинските координатори, са
включени и представителите на всички свързани сектори и заинтересовани страни в
областта, имащи отношение към социалните услуги.
През месец юли 2015 година е проведена работна среща на Областния оперативен екип и
Областната работна група за представяне структурата на Анализа за ситуацията и оценката
на потребностите от социални услуги и приложенията към него. Документите са изпратени
до общините за организация, събиране на информация, изготвяне на доклада и внасяне за
гласуване от общинските съвети по места.
До края на 2015 година са представени докладите на общините Тетевен, Троян, Летница,
Угърчин и Луковит, приети на заседание от съответният общински съвет. Останалите
общини от областта имат изработени общински доклади, но не са гласувани на заседание на
общински съвет през отчетния период.
В началото м. декември 2015 година представители на Областния оперативен екип и
Областната работна група участваха в заключителната конференция на Проект „Развитие
на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ на
Агенция за социално подпомагане в гр. София.
Във връзка с изготвянето на ОСРУС 2016-2020 година, по време на конференцията от
координатора за област Ловеч по Проекта, беше представена презентация на тема:
„Перспективи в планирането на социални услуги на областно ниво“.
2.3. Младежи и младежки дейности
Една от основните задачи в Националния план за действие по заетостта е активиране на
младежите и повишаване на тяхната заетост. В тази връзка експерти от администрацията
участваха в работата на Национална конференция на тема „Местни планове за превенция и
ограничаване на младежката безработица“ и взеха участие в семинар на тема „Обучение за
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изготвяне на местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица“,
проведен в гр. Троян. Изготвена е Аналитична справка за изготвяне на проект на Годишен
доклад за младежта за 2014 година Осъществена е координация за набиране на информация
от общините, на базата на която след обобщаване са изготвени Отчет за 2014 година по
изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020, План за изпълнение на
Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 година и Областен план за
младежта за 2015 година, за който беше организирано обсъждане в което участваха
представители на общините от областта, РИО – Ловеч, училищата, НПО и др.
По инициатива насдружение „Екомисия“ 21 век и общините беше създаен Областен
младежки съвет. Излъчени са представители от всички общини, които да изпълняват ролята
на ментори. На 07 октомври 2015 година се проведе Учредително събрание на Областния
младежки съвет, на което са избрани председател на Съвета и Управителен съвет, приет е
Правилник за дейността му. На 10 декември 2015 година е проведено второ Общо
събрание, на което е приет Календарен план за работата на ОМС за периода декемри 2015
година – декември 2016 година Проведена е работа по групи /тренинг/ на тема: „Планиране
и организиране на младежки дейности“.
В изпълнение на Програмата за студентски стажове в държавната администрация, съгласно
съответната наредба са подготвени необходимите материали и задачи за постъпване на
стажант по програмата. На Министерство на младежта и спорта е предоставена
информация за спортни обекти, нуждаещи се от реновиране.
Експерт, определент от областния управител е участвал в работата на Консултативен съвет
по въпросите на младежта към община Ловеч и в мероприятие на ОИЦ – Ловеч за
представяне на младежки програми и проекти.
2.4. Национална програма „Подкрепа за заетост“
Областна администрация Ловеч, в качеството си на работодател по Проект BG051PO0011.1.11 „Подкрепа за заетост“ по ОПРЧР, назначи 172 безработни лица, разпределени според
направените заявки от общините, които започнаха да работят в 61 населени места на
областта от 01.07.2015 година Основните задължения на наетите лица бяха свързани с
извършване на реални превантивни дейности и мерки за защита от бедствия-почистване на
язовири, речни корита, дерета, отводнителни канавки и други. Съгласно подписаното
споразумение между Областна администрация Ловеч и общините като партньори по
проекта, от тях бяха осигурени материали, инвентар, механизация, съоръжения, работно
облекло и лични предпазни средства за наетите лица.
Със заповед на областният управител бяха определени 19 служители от администрацията за
наставници на наетите лица по програмата, които изготвиха план-графици за провеждане
на обучение. На база предварително разработени материали, съобразно планираните теми
се проведоха обучения по места както следва:
 м. юли по Ключова компетентност 2 „Умения за учене” 40 часа по следните модули:
Мотивационно обучение, Умения за работа в екип, Умения за планиране на времето
и Работа в стрес;
 м. август по Ключова компетентност 5 „Действия при бедствия и аварии“ 40 часа по
следните модули: Правила за пожарна безопасност, Наводнения-причини,
превенция, Правила за поведение и действие при наводнения, Основни източници за
замърсяване на природните води, Мерки за опазване чистотата на водите и Правила
за електробезопасност.
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По време на проекта беше създадена организация за контрол по изпълнение на възложените
дейности. Наставниците съвместно със служители от ДБТ извършиха проверки и
установиха, че в голяма част от населените места е създадена добра организация и контрол
върху наетите лица. Резултатите бяха повече от добри - почистени /окосени/ канавки,
дерета, паркове и тревни площи. Ремонтираха се площади и тротоари от наноси след
наводнения. За отбелязване е, че не навсякъде се спазваше работното време и не се
изпълняват възложените дейности, установи се липса на работно облекло, инвентар за
работа, лични предпазни средства и охранителни жилетки. В тази връзка, за повишаване на
ефективността и ефикасността от изпълнението на проекта, с наше писмо РР-2433/27.07.2015 година, препоръчахме на общините следното:
 отговорните за реализацията на проекта лица и кметовете в селата да заснемат
обектите, на които се работи на принципа „било“-„става“. По този начин
проверяващите работни групи от МТСП, Агенция по заетостта и Областна
администрация Ловеч, реално щяха да установят извършената работа;
 във връзка с продължилото затопляне и високите дневни температури, с цел
предотвратяване на трудови злополуки, промяна на работното време на наетите
лица.
Обърнахме внимание, че е недопустимо кметовете и кметските наместници на населените
места, сами да променят работното време на лицата работещи по проекта. Това можеше да
става единствено след съгласуване и решение на областния управител.
След приключване на проекта се подготвиха необходимите документи, свързани с
отчитането на дейностите и информация за постигнатите резултати от реализацията на
проекта.
2.5. Закрила на децата
Осъществена е координация с общините за събиране на информация по прилагането на
Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на
насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. След
нейното обобщаване е изпратена до ДАЗД заедно с попълнена анкетната карта. На ДАЗД е
изпратена, събраната от общините, информация относно обезопасяването на необитаеми
сгради и строежи и планираните инициативи за отбелязване на Международния ден на
детето.
2.6. Интегриране на ромите и други малцинства в неравностойно полжение
Във връзка с изготвянето на Общински планове за интегриране на ромите за периода 20142020 година е оказано съдействие на общините Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и
Ябланица, а плановете на общините Летница и Троян са изпратени на НССЕИ.
Осъществена е координация и на 07.04.2015 година е проведено едно заседание на
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. От общините е
събрана информация, която е обобщена и е попълнен конспект-въпросник. Изготвен е
Годишен мониторингов доклад за 2014 година за изпълнението на ангажиментите по Плана
за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите /2012-2020/ и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015“ в
област Ловеч, които са представени на НССЕИВ към Министерски съвет.
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2.7. Предоставяне на държавни помощи
По указания от Министерство на финансите беше създадена мрежа от експерти,
ангажирани с предоставянето и контрола на държавните помощи, както и за
необходимостта от обучения в тази връзка. С писма до общините беше изискана и в
последствие обобщена информацията относно предоставяните и администрираните през
2014 година държавни помощи, която беше изпратена в министерството.
2.8. Екология и опазване на околната среда
По искане на МОСВ е изготвена справка-декларация относно складовете за съхранение на
излезли от употреба препарати за растителна защита.
Осъществена е координация с Окръжна прокуратура – Ловеч, ОД на МВР, РИОСВ, ОД
„Земеделие“, общините за определяне на представители в междуведомствената комисия,
назначена със заповед на областния управител, която по утвърден график извърши
проверка на складовете в които се съхраняват препарати за растителна защита с изтекъл
срок на годност. За резултатите от тях е изготвен доклад, който е изпратен до
заинтересованите държавни институции.
Експерти от администрацията извършиха необходимата организация и участваха в
проведената работна среща относно подобряване състоянието на складовете, в които се
съхраняват препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.
Осъществена е координация с РИОСВ, лицензирана фирма, РУ на МВР - Ябланица и др.
заинтересовани страни относно състоянието на складовете за негодни и излезли от
употреба препарати за растителна защита в с. Голяма Брестница, община Ябланица и
община Троян и за осъществяване на дейностите по обезвреждане и начините за
премахването им.
Изготвена е докладна записка до областния управител относно регионално депо за
депониране на отпадъци за общините Априлци и Троян.
Изготвени са писма до кмета на община Ловеч и директора на РДГ относно
нерегламентирано сметище в местност „Ак баир“, землище на гр. Ловеч, в резултат на
което същото е премахнато.
Осъществена е кореспонденция с Община Ловеч относно наличие на нерегламентираните
сметища и опасни сгради.
Изготвен е отговор до жители на гр. Ловеч, подали сигнал с вх. № ОМ-06-91/26.11.2015
година, относно състоянието на склада с пестициди в кв. Гозница.
Изготвено писмо до кмета на община Троян относно наличието на строителни отпадъци и
земни маси в коритото на р. Ч. Осъм.
Изготвено е писмо-подкрепа до МОСВ относно включване на резерватите на територията
на Национален парк „Централен Балкан“ в сериен европейски обект на световното
наследство на ЮНЕСКО и становище относно актуализиране в режима на дейностите на
защитена територия – природна забележителност „Карлуковски карстов комплекс“.
Експерт от администрацията участва в заседание на Общото събрание на Регионалното
сдружение за управление на отпадъците на регион Ловеч.
Проведено е заседание на Консултативния съвет по опазване на горите, дивеча и рибата, на
което е прието становище относно необходимостта от актуализация на Закона за опазване
на селскостопанското имущество и на правилника за неговото прилагане. За проведеното
заседание на съвета е изготвен протокол.
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Експерти от дирекция АКРРДС участваха при организирането и провеждането на работна
среща по проблемите за опазване на горските територии, инициирана от РДГ-Ловеч и
Окръжна прокуратура Ловеч, както и участие в работата на Съвета по лова към РДГ-Ловеч.
2.9. Асоциация по ВиК
За подпомагане дейността на АВиК е осъществена координация с МРРБ, МОСВ и
общините – членове на Асоциацията. Подготвени и проведени са четири заседания на
общото събрание на АВиК, за които са изготвени протоколи. Съгласно законовите
изисквания същите са изпратени на МРРБ, МОСВ и членовете на АВиК. Проведена е
работна среща за обсъждане на примерни образци на длъжностни характеристики и други
документи на служителите на АВиК. Експерти от администрацията участваха в
подготовката и провеждането на конкурси за назначаване на служители в АВиК. Изготвено
е писмо до МРРБ относно промените в списъците на В и К системите и съоръженията през
2014 година.
2.10. Енергийна ефективност
Изготвени са писма до кметовете на общини относно изпълнение на задълженията им по
Закона за енергийната ефективност и по Закона за енергията от възобновяеми източници.
Изготвени са годишен отчет на ОА Ловеч съгласно чл. 12, ал. 1 и 2 от Закона за енергийна
ефективност и отчет за изпълнение на дългосрочните и краткосрочни програми за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2014
година, които са изпратени до изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие.
2.11. Опазване на културното и историческо наследство
В съответствие с указанията на Министерство на културата е изготвен доклад за
постиженията, проблемите и приноса на читалищата в област Ловеч за 2014 година.
За осигуряване участието на област Ловеч в XI Национален събор на българското народно
творчество Копривщица 2015 година, общините бяха информирани за регламента за
участие, събрана е и обобщена информация за участниците по общини. Проведен е
регионален преглед, на които е направен подбор на изпълнителите и изпълненията и е
съставена програма за област Ловеч. След кореспонденция с Министерство на културата,
общините и Организационния комитет при община Копривщица
е организирано
успешното участие на всички изпълнители. По време на събора на редица изпълнители от
област Ловеч бяха връчени индивидуални и колективни грамоти, плакети и др. награди.
Експерти от администрацията, съвместно със „Златна Панега – Цимент“ АД осъществиха
подготовката и провеждането на благотворителен концерт в пещера „Съева дупка“ в
подкрепа на учениците от ОУ „В. Левски“ с. Черни Вит, община Тетевен.
Експерти от администрацията се включиха при провеждането на Седмицата на
европейската култура на сдружение „Екомисия 21 век“ – Ловеч и представяне на културата
и традициите на Република Полша от Войчех Пшъбъла, доброволец в ЕДС и участие в
среща-разговор, проведна в ИЕФЕМ – БАН, относно Националната система „Живи
човешки съкровища“.
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2.12. Устройство на територичта
Със заповед на областния управител се назначава ОЕСУТ, който заседава при
необходимост, като през 2015 година са разгледани следните преписки:
 Съгласуване на идейния проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“, етап 2.
Изготвено е съгласувателно становище до Национална компания „Стратегически
инфраструктурни проекти“. До кметовете на общини е изпратено писмо относно
реда и необходимите документи за издаване на предварителни разрешения по реда
на чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територията. На обществено
обсъждане на ОВОС за магистрала „Хемус“, етапи 1 и 2, проведено в гр. Ябланица,
участие е взел експерт от админстрацията.
 ПУП - Парцеларен план на трасе на кабелна линия 20 kv до ПИ 133, землище на с.
Пресяка, общ. Ловеч и План за регулация и застрояване за обект „Регионална
система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци“
Ловеч. е проведено заседание на ОЕСУТ, за което е изготвен протокол.
 Изготвени са заповеди за Одобряване на ПУП-ПП и ПУП-ПРЗ за обект „Регионална
система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци“ и са
изпратени за публикуване в „Държавен вестник“.
2.13. Военни паметници
Във връзка с чл.6 от Закона за военните паметници, със заповед на областният управител е
създадена определен състава на Областна комисия „Военни паметници“, която да
координира изпълнението на предвидените дейности и да оказва съдействие по издирване,
проучване, опазване , поддържане, възстановяване и изграждане на военни паметници. По
повод отбелязване на 100 години от Първата световна война е изготвено писмо до
общините, относно предоставяне на информация за мероприятия, които да бъдат включени
в Националния план за честванията. Осъществена е координация с общините и е изготвен
списък на военни паметници за ремонт и предложения за изграждане на нови, както и
предложения за мероприятията, които да бъдат включени в Националния план за
честванията. Списъка и предложенията са предоставени на Министерство на отбраната.
Изготвени са писма до община Ловеч, относно съгласуване на проект за монтиране на
„Паметни плочи на загиналите от с. Къкрина“ и за военнните паметници в с. Абланица,
както и до община Троян, относно искане за регистриране и картотекиране на Арка на
свободата, като военен паметник – Паметник на загиналите в Руско-турската освободителна
война.
Изготвено е писмо до Димитър Митев, относно финансиране изграждането на военен
паметник в с. Йоглав, община Ловеч.
2.14. Транспорт
Заседанията на Областна комисия по транспорт се провеждат в съответствие с графика на
ИА АА – София. Направените предложения за промени в областната транспортна
схема/ОТС/ и републиканската транспортна схема/РТС/ се разглеждат от комисията и с
решение се предлагат на областния управител за утвърждаване в ОТС или за изпращане в
ИА АА за разглеждане на постъпилите предложения за промени в републиканската
транспортна схема.
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За подобряване качеството на транспортните услуги Областна комисия по транспорт е
провела две заседания, на които са разгледани следните предложения:
 промяна в РТС – МР по автобусна линия София – Луковит 11101;
 промяна в РТС – МР по автобусна линия Червен бряг – Луковит № 11101;
 промяна в РТС – МР по автобусна линия София – Тетевен № 11201;
 промяна в ОТС – МР по автобусна линия Троян – Априлци № 1103;
 промяна в ОТС – часовете на тръгване и връщане на две МР №№ 4201 и 4202 по
автобусна линия Луковит – Златна Панега;
 промяна в ОТС – ново МР по автобусна линия Луковит – Златна Панега № 4103;
 промяна в ОТС – МР по автобусна линия Луковит – Златна Панега № 4104 се
изпълнява само в петък, МР по автобусна линия Луковит – Златна Панега № 4105 се
изпълнява само в неделя.
След актуализиране на областната транспортна схема, тя е утвърдена от областния
управител и е изпратена до общините и ОД АА за сведение и контрол.
Поради необходимост от спешно осигуряване на превозвач по съществуваща линия
областният управител е издал две разрешения за сключване на договор за обществен превоз
на пътници без конкурс по МР София - Ловеч от квотата на община Ловеч за срок не повече
от шест месеца.
Изготвено е решение за сключване на договор за срок до две години за обществен превоз на
пътници без конкурс от Община Априлци.
Изготвено е решение за съгласие за удължаване срока за една година на три маршрутни
разписания по два договора за обществен превоз на пътници от квотата на община Тетевен.
Във връзка с проект на ново разписание на влаковете в сила от 13.12.2015 година е
обобщена информация от общините Летница, Ловеч и Троян и е изготвено становище,
което е изпратено до ППП – Г. Оряховица.
2.15. Безопасност на движението
За подобряване безопасността на движението по пътищата със заповед на областният
управител е сформирана Областна комисия по безопасност на движението по пътищата,
която през 2015 година проведе две заседания. Изготвен е отчет за изпълнението на
Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата за 2014
година и бяха приети Мерки за подобряване безопасността на движението в област Ловеч
през 2015 година. Те са приети на заседание на комисията, проведено на 29.04.2015 година.
Поради зачестилите пътни инциденти през лятото, взели живота на деца, проведохме
извънредно заседание на комисията, на което беше представена статистическа информация
и анализ на ситуацията. Предвид това и предстоящото начало на учебната година бяха
набелязани мерки за подобряване безопасността на движение и създаване на по-добри
условия за опазване живота и здравето на децата.
В тази връзка и по желание на народните представители от 11-ти МИР Ловеч, областният
управител организира среща, на която се обсъди създалата се обстановка и се набелязаха
мерки за ограничаване на тежките ПТП и последиците от тях. Срещата се проведе
съвместно с ръководството на ОД на МВР – Ловеч, началниците на полицейските
управления на територията на областта и представители на Окръжен съд и Окръжна
прокуратура.
С цел постигане съществено намаляване на пътнотранспортните произшествия с участието
на деца и във връзка с началото на учебната 2015/2016 година, по инициатива на Държавно
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обществената комисия по проблемите на безопасността на движението, се проведе
Национална кампания на тема „Да пазим децата на пътя“ в периода от 7-ми до 13-ти
септември 2015 година.
Във тази връзка областният управител възложи кметовете на общините, съвместно с РИО
на МОН и Сектор ПП-КАТ да:
 извършат проверки по обезопасяване на районите около училищата, детските
градини и площадки за игри;
 се прегледа организацията на движението в зоните около учебните заведения,
сигнализацията, маркировката, състоянието на съоръженията, режимите на
паркиране и създаване на пътна инфраструктура, която да възпитава и пази децата;
 се засили контролът върху пропускателния режим в сградите на училищата и
детските градини, както и достъпът на МПС в дворовете на училищата;
 кметовете на общините да изискат информация от директорите на училищата и
детските заведения за състоянието и ползването на откритите спортни обекти от
граждани в неучебно време.
По решение на Генералната асамблея на ООН 15 ноември 2015 година беше обявен за
Световен ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия. В тази
връзка се обърнахме към кметовете на общините за създаване на необходимата организация
за отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни
произшествия и почетем паметта на хилядите хора загинали по пътищата на страната.
Обърнахме се към всички с призив за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и
култура в движението, да бъдем по-внимателни и толерантни един към друг, независимо
дали сме пешеходци, пътници или сме зад волана.
Във връзка с провеждането, под патронажа на министъра на вътрешните работи и
председателя на Държавната агенция за закрила на детето, на Трета глобална седмица за
пътна безопасност на ООН в Република България, съвместно с кметовете на общините беше
създадена организация за изпълнение на дейностите включени в Националната програма
„Спаси живота на децата“, 4-10 май 2015 година.
2.16. Комисията по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации
Във връзка с чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации, със заповед
на областния управител, е назначена постоянн комисия за работа с предложенията и
сигналите на граждани и организации и омбудсмана, свързани с дейността на
териториалните звена на министерствата и другите административни структури, които
осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации,
предоставящи обществени услуги на територията на областта. При своята работа комисията
се е ръководила от основните принципи на истинност, законност, безпристрастност,
самостоятелност и прозрачност.
През 2015 година в деловодната система на Областна администрация Ловеч са заведени
тридесет и девет преписки, които са разгледани в пет заседания на комисията. Всичките
преписки са приключени с изготвен отговор. Постъпилите преписките са насочени
предимно срещу общините и териториалните звена. За посочените проблеми областният
управител е изисквал извършване на проверки и становища от компетентните органи, като
за резултатите от същите подателите са уведомявани свевременно. За установяване и
изясняване на фактите служители на администрацията са извършили 11 проверки на място.
След жалби за некачествени СМР и разрушени тротоари са извършени проверки по ул.
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„Цар Иван Александър“, квартал „Гозница“, гр. Ловеч, гр. Тетевен и с. Гложене, вследствие
изкопните дейности при реализиране на обект: „Развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена,
сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, Обособена позиция № 1:
Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Северна България, трасе
Ловеч – Ябланица – Тетевен – Угърчин.
2.17. Участия в комисии
За подобряване на социалния диалог и рещаване на важни социално-икономически
проблеми са проведени заседания на: Комисията по заетостта към ОСР за съгласуване на
държавен план-прием 2015/2016 година по професии в училищата от областта, Областен
съвет за тристранно сътрудничество, Комисията по условия на труд, Регионален
консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата и Епизоотичната комисия.
Определеният със заповед експерт е участвал в работата на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
от ЗОЗЗ. През 2015 година са разгледани двадест и осем преписки за утвърждаване на
площадки за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи.
Гл. юрисконсулт е участвал в заседанията на комисията по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена
от кмета на Община Ловеч.
Гл. юрисконсулт участва редовно в заседанията на Съвета по осиновяване и Комисията по
приемна грижа към РДСП – Ловеч, които се провеждат ежеседмично.
Във връзка с разглеждането и приемането на Плана за управление на Национален парк
„Централен Балкан“, е изготвена докладна до областния управител и служители участваха в
заседанията на Специализирания състав на Висшия експертен екологичен съвет по Планове
за управление на защитени територии при Министерството на околната среда и водите.
Проведено е заседание на комисия, определена със заповед на областен управител, за
разглеждане на постъпилите възражения срещу изработените помощен план и план на
новообразуваните имоти на м. Червен бряг – в строителните граници на гр. Ловеч, за което
е съставен протокол.
Експерт от дирекция АКРРДС е участвал в работата на комисия за вземане на решение за
поправка и допълване на план на новообразувани имоти на земеделски земи, изготвен и
приет съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност „Рупци“, с. Гложене, общ. Тетевен,
относно възстановяване на поземлен имот.
2.18. Осъществяване на координация с държавни структури и НПО
За повишаване на ефективността и подобряване на взаимодействието с териториалните
звена на централната власт се изискват доклади с информация за извършваната от тях
дейност, издадените административни актове и административното обслужване. Експерти
от администрацията обсъждат поставените проблеми и се търсят възможности за тяхното
разрешаване.
Извършена е подготовка на документи и кандидатстване с два партньорски проекта по
програма Еразъм +. Валидирано е участието на Областна администрация Ловеч като
легитимен участник в програма Еразъм + пред Националната агенция по Програмата.
По повод инициативата за участие на областните администрации в Националната програма
„КЛИО“ е изготвено становище до Областния управител на Софийска област.
През 2015 година експерти от Областна администрация Ловеч взеха участие в:
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Обществен форум на Община Ловеч за обсъждане проекти за ремонт на „Покрит
мост“ Ловеч, бъдещото предназначение на имот, бивша казармата в гр. Ловеч и в
проведените три заседания на Работната група за промяна на ИПГВР на гр. Ловеч;
Обществени обсъждания по проект на Община Ловеч „Техническа помощ за
подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период
2014-2020 година”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” на Община Ловеч, след
което изготвиха докладна записка относно направените предложения;
Среща на сдружение „Знание“, посветена на измерване на индекса на гражданско
участие в община Ловеч;
регионален обществен форум на Северозападен район за планиране, организиран от
Форум гражданско участие;
провеждане на информационен ден в гр. Ловеч за либерализацията на
електроенергийния пазар;
Събрана е информация от общините с предложения за реновиране на спортни
обекти, които са представени на Българския спортен тотализатор.
Експерти от дирекция АКРРДС взеха участие в среща по проект „Ново изграждане
на Обществен съвет в община Ловеч“, финансиран по Финансовия механизъм на
ЕИП 2009-2014;
На основание разпоредбите на ЗУТ е изготвено писмо до кмета на община Ловеч
относно наличие на опасна сграда до училище „Васил Левски“, гр. Ловеч с искане
за предприемане на мерки за обезопасяването им
Във връзка изграждането на Национална система за наблюдение, ранно откриване и
оповестяване на горски пожари на ИАГ е предоставена изисканата информация за
разработване на Схема за разполагане на средства за наблюдение и откриване на
пожари в горските територии на страната.
Представяне на становища по проекта за изменение и допълнение на Закона за
опазване на селскостопанското имущество.

2.19. Административно- териториални промени
Във връка с решения на Общински съвет Угърчин № 999 от 24.04.2015 година и №1020 от
28.04.2015 година, на основание чл. 32, ал. 4 от Закона за административно-териториално
устройство на Република България (ЗАТУРБ) е изготвено становище на основание чл. 20,
ал. 2 от ЗАТУРБ до Министерски съвет за присъединяване на следните населени места: с.
Киркова махала, ЕКАТТЕ 36912 към с. Голец, ЕКАТТЕ 15552 и с. Василковска махала,
ЕКАТТЕ 10197 към с. Славщица, ЕКАТТЕ 67057. Посочените населени места не отговарят
на изискванията на чл. 18, ал. 1 и чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗАТУРБ, тъй като нямат
самостоятелно определени землищни граници, както и жители с регистриран постоянен
адрес в тях. Приетото решение на МС № 489/03.07.2015 година е публикувано в Държавен
вестник бр. 52/10.07.2015 година.
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3. ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПО КОНТРОЛА ПО
ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И
АКТОВЕТЕ НА КМЕТОВЕТЕ
Областният управител, като едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда
държавната политика в областта, упражнява и контрол по законосъобразността на актовете
и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация. В
изпълнение на законовите си правомощия през 2015 година е осъществен контрол върху
1463 решения по 114 протокола на осемте общински съвета, включени в състава на
областта.
Всички решения, заедно с придружаващите ги материали, са обсъдени от гледна точка на
тяхната законосъобразност и в тази връзка по отношение на 12 решения е констатирано, че
същите са незаконосъобразни, поради което със заповед на областния управител са върнати
за ново обсъждане. Върнатите за ново обсъждане решения са разгледани своевременно от
общинските съвети, като са предприети действия за тяхното изменение и допълнение или
отмяна, при съобразяване с изложените от областния управител мотиви.
На интернет страницата на Областна администрация се поддържа актуален електронен
регистър на върнати за ново обсъждане или оспорени по съдебен ред на незаконосъобразни
решения на общински съвети.
4. ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ,
ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

РАЗПОРЕЖДАНЕ

И

ОПАЗВАНЕ

НА

Във връзка с изпълнение на задълженията за изготвяне технически паспорти на сградите,
управлявани от областен управител е събрана информация за лицензирани фирми за
издаване на технически паспорти, експерт от дирекция АКРРДС участва в работата на
комисия за обсъждане на предложенията, след което е изпратено писмо до МС и МРРБ
относно необходимите средства за изготвяне на технически паспорти на сградите.
Изготвена e справка за имоти държавната собственост в управление на Областен управител
на област Ловеч, която е изпратена на МРРБ.
Изразено е положително становище по искането на Министерството на отбраната за
промяната на статута на имот – публична държавна собственост в имот – частна държавна
собственост, представляващ сграда със специално предназначение.
В изпълнение на писмо от АПСК е предоставена информация за имотите с данъчна оценка
над 10 000 лв., управлявани от Областен управител на област Ловеч, както и справка за тях.
Във връзка със запитване от народния представител Джейхан Ибрямов е изготвена справка
за ползваните жилища от български политици, висши държавни служители, журналисти и
общественици от 1997 година до сега и изпратена до МРРБ.
В отговор на писмо, постъпило от Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси
и парламентарна етика към Народното събрание, е извършена справка в архив „ Държавна
собственост“ за наличието на преписки относно продажбата на държавни жилища. От
установените две преписки са изпратени копия до НС.
През отчетния период са изготвени пет бр. договори със страна Областен управител на
област Ловеч и „СТМ Милекс“ ЕООД, „Агенция за сигурност, охрана и проучване – ЩИТ“
ЕООД, „3СОТ Ловеч“ ООД, „Български пощи“ ЕАД и „Сиела норма“ ООД.
Изготвени са и съгласувани два граждански договора с външен изпълнител за услуги.
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В електронен вид е попълнен Регистър на договорите.
През 2015 година са съставени тридесет и два акта за държавна собственост/АДС/, от които
девет акта за публична държавна собственост, два акта за поправка на вече съставени АДС
и двдесет и един акта за частна държавна собственост на ведомства и организации, от които
седем са в управление на Областен управител на област Ловеч;
Извършени са шестнадесет вписвания за отразяване на настъпили промени във вече
съставени АДС;
Новосъставените актове са вписани в главния регистър на имотите държавна собственост и
отразени във всички по-рано съставени такива. Своевременно са актуализирани данните в
програма „Регистър имоти“ – 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
съответната Служба по вписвания.
Във връзка с дейностите по разпореждане с имоти ДС са предоставени документи на
счетоводството за заприходяване на новопридобити имоти и отписване на вече продадени
такива, изготвени са докладни записки за предстоящи плащания и договори с лицензирани
оценители във връзка с изготвяне на пазарни оценки за процедиране на различни преписки.
Всички разпоредителни сделки с имоти – ДС се отразяват своевременно в справките и
регистрите.
Извършени са необходимите вписвания /отразяване на промени, касаещи продадени имоти
държавна собственост в отдел Местни приходи.
Във връзка с постъпили искания от кметове на общини, заявления от физически и
юридически лица са издадени са 61 броя заповеди за отписване на имоти от актовите книги
за държавна собственост на територията на област Ловеч.
Всички заповеди са отразени в актовете за държавна собственост, в Спомагателните
регистри на имотите на териториите на общините, които са престанали да бъдат държавни,
в Главния регистър, Спомагателните регистри, както и в регистрите на населените места.
Предадени са съответните заповеди и договори на главния счетоводител за отписване и от
счетоводната програма.
Изпратените от общините новосъставени актове за общинска собственост на основание чл.
58, ал. 2 от Закона за общинската собственост са проверени и архивирани.
През 2015 година Областна администрация Ловеч е извършила следните услуги:
 Издадени са 495 бр. удостоверения за наличие или липса на акт за държавна
собственост на имот;
 Издадени са 10 бр. удостоверение за наличие или липса на претенции за
възстановяване на собствеността;
 Издадени са 11 броя удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги.
По искане на физически и юридически лица са издадени заверени копия на договори,
заповеди и други документи, съхранявани в учрежденския архив и в архив „Държавна
собственост“.
Изготвена е справка за постъпилите през 2015 година в Областна администрация Ловеч
преписки за продажба и ликвидиране на съсобственост. Изготвени са отговори и становища
относно собствеността и разпореждането с имоти.

5500 Ловеч ,ул.“Търговска”43, тел. 068/600003, факс 068/600166
www.lovech.government.bg ; E – mail: governor@lovech.government.bg
18

4.1. Комисията по управление на имоти и вещи държавна собственост
През 2015 година са проведени осем 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 8 бр. протоколи, които са входирани в деловодната
система и са одобрени от областният управител.
По повод отправените искания за предоставяне на имоти ДС под наем, заинтересованите
лица са уведомени /устно или писмено/ за реда и начина за отдаването им.
Подготвени са и са обявени четири търга с тайно наддаване за отдаване под наем на
следните имоти ДС: помещение в сградата на Дом „Преслав“ в гр. Ловеч, помещение в
административна сграда на ул. „Хан Кубрат“ 10 в гр. Ловеч, част от недвижим имот в с.
Микре и салон в сградата на Дом „Преслав“, гр. Ловеч. При подготовката и обявяването на
търговете са спазени изискванията на ЗДС и ППЗДС.
Три от проведените тръжни процедури са приключили успешно, като са сключени
договори за отдаване под наем. На единия търг не се е явил кандидат, въпреки
първоначално проявения интерес.
През годината са сключени договори и допълнителни споразумения за предоставяне за
управление на имоти ДС на бюджетни структури, както следва:
 с Министерство на икономиката – договор за част от имот в гр. Луковит;
 с Регионална здравна инспекция гр. Ловеч – договор за „гаражна клетка“, за
паркиране на служебен автомобил;
 с ИА „Главна инспекция по труда“ гр. София - допълнително споразумение за
предоставяне на място за паркиране на служебен автомобил, находящ се в закрит
гараж в сградата на Дом „Преслав“ в гр. Ловеч;
 с Българско национално радио гр. София – договор за част от имот в сградата на ОА
Ловеч, за кореспондентски пункт;
 с Българска телеграфна агенция гр. София – договор за част от имот в сградата на
ОА Ловеч, за кореспондентски пункт;
 с КТ „Подкрепа“ гр. София – договор за част от имот в сградата на Дом „Преслав“,
гр. Ловеч;
 с ИА ЕСМИС гр. София – договор за част от имот в сградата на Дом „Преслав“, гр.
Ловеч, като процедурата не е приключила, поради факта, че агенцията не е върнала
подписан договор.
Проведена е кореспонденция с дружествата – доставчици на вода и ел. енергия във връзка
със сключени и прекратени договори за наем относно наличието на дължими суми по тях.
Поради забавяне плащането на наемната цена са изпратени 6 бр. уведомителни писма до
съответните наематели; уведомени са и служителите отговарящи за поддържането на
съответните имоти.
По чл.410 от ГПК е изготвено заявление до РС Луковит, за издаване на заповед за
незабавно изпълнение срещу длъжник, в резултат от което е постъпило плащане, но към
момента не е изплатено напълно задължението.
Проведена е кореспонденция с Държавен архив гр. Ловеч относно разпределение на
консумативните разходи в сградата на Дом „Преслав“.
5500 Ловеч ,ул.“Търговска”43, тел. 068/600003, факс 068/600166
www.lovech.government.bg ; E – mail: governor@lovech.government.bg
19

Във връзка с оптимизация на методиката за отчитане на консумативните разходи в сградата
на Областна администрация Ловеч, са изпратени писма до ръководителите на всички
териториални звена, настанени в сградата.
4.2. Комисията по разпореждане с имоти държавна собственост
През 2015 година, комисията по разпореждане с имоти държавна собственост, назначена
със Заповед № РД-08-7/30.01.2015 година на Областен управител на област Ловеч е провела
пет заседания. Разпореждането с имотите държавна собственост се извършва при спазване
на нормативно установените правила и критерии в Закона за държавната собственост и
Правилника за неговото прилагане. През отчетния период са разгледани общо петнадецет
броя преписки и са взети единадесет решения. За четирите заседанията са съставени
писмени протоколи, одобрени от областният управител. Едно от заседанията е имало
неформален характер, разглеждане на преписки по същество, с цел тяхното окомплектоване
с допълнителни документи.
По видове разглежданите преписки през периода се разпределят както следва:
 Закупуване на земя, върху която заявителя притежава собствена сграда – три броя;
 Ликвидиране на съсобственост с държавата, чрез изкупуване частта на държавата –
три броя;
 Доброволна делба с държавата, чрез разделяне на съответните части – един брой;
 Продажба на имоти, чрез търгове с тайно наддаване – два броя;
 Отстъпване право на строеж върху държавен имот, чрез търг с тайно наддаване – еди
брой;
 Разглеждане на други преписки, касаещи държавни имоти – един брой;
От разглежданите преписки, съобразно взетите решения, 10 преписки са процедирани.
Седем от тях са финализирани със заплащане на определената продажна цена. В следствие
на това постъпилите приходи за администрацията са в размер на 142 138,86 лв., от които:
 115 660,00 лв. – продажна цена
 2 313,20 лв. – режийни разноски
 24 165,66 лв. – ДДС
Причини за неприключване на преписки: Една от нефинализираните преписки е все още в
процедура. При една преписка заявителят е отказал да заплати определената цена. При една
преписка за процедирането й са изискани допълнително документи, които не са
представени от заявителя. И една от разглежданите преписки е финализирана с друга
процедура.
5. ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЛАСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЦЕСУАЛНО
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ПО
СЪДЕБНИ
ДЕЛА
И
ИЗДАВАНЕ
НА
ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ АКТОВЕ
През 2015 година е осигурено процесуално представителство по 14 дела с административен
и гражданскоправен характер, както и по едно заповедно производство.
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Като пълномощник на държавата, чрез МРРБ е осигурено процесуално представителство в
съдебни заседания по две въззивни дела пред Ловешки окръжен съд/ЛОС/ – в.гр.д. №
548/2014 година на ЛОС и по в.гр. д. № 619/2014 година на ЛОС, заведени от Югозападно
държавно предприятие с предмет имоти държавна собственост. Исковете са отхвърлени
като неоснователни.
Областният управител е ответник по 3 дела пред ВАС по повод на жалби на репресирани
лица. Две от делата са решени в полза на жалбоподателите, а едно в полза на Областна
администрция.
Процесуален представител на Областен управител на област Ловеч е участвал в съдебни
заседания по:
 Три административни дела Срещу одобрени планове по § 4 от ЗСПЗЗ, по едно от
които жалбата е отхвърлена, а две са уважени.
 Две адм. д. № 233/2014 година на ЛАС относно законосъобразността на решения на
общински съвети. Оспорването на Областния управител е уважено от съда.
 адми д. 239/2015 година образувано срещу заповед на Областен управител на област
Ловеч.
Има образувани 3 граждански дела с предмет имот държавна собственост, които са висящи
към момента – 1 пред ТРС и едно пред ЛРС, а дело № 147/2013 година, висящо пред ЛОС е
спряно.
През 2015 година в Областна администрация Ловеч са постъпили и са разгледани 98
сигнала срещу действия или бездействия на административни органи, част от които са
изпратени по компетентност на съответния контролен орга, а 39 са разгледани в комисията
по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации.
Процесуалното представителство е осъществявано ефективно в защита интересите на
държавата.
6. ИЗБОРИ
Със заповед на областния управител е определен състава на техническия екип за
осъществяване на организационна-техническа подготовка/ОТП/ за произвеждането на
избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015
година Проведено е обучение на технически екипи, ОИК и др. от ЦИК. Осъществена е
координация с АМС, общинските администрации, ОИК, МВР, ГРАО във връзка с
организацията за произвеждане на изборите. Закупени са и доставени необходимите кутии
за отрязъци, чували и пликове. Създадена е организация за получаване на избирателни
списъци, изборни книжа и материали и бюлетини от доставчиците, тяхното разпределяне и
предаване на общинските администрации и съответните ОИК.
Преведена сума на общините за ОТП Избори 2015 година, възнаграждения и осигурителни
вноски на членовете на ОИК и СИК 680 238.02 лв. – първи и втори тур. Разходите на
Областна администрация Ловеч за провеждане на изборите са в размер на 9 581 лв.
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7. ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО РАЗХОДВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА
През 2015 година Областна администрация Ловеч е осъществявала на своята деиност в
съответствие с една от целите за ефективно и ефикасно разходване на публичните средства.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Областна администрация Ловеч към
31.12.2015 година, е както следва:
 В приходната част при уточнен годишен план в размер на 248 000 лв., отчетените
приходи са в размер на 200 038 лева, в процент 80.66 %;
 § 24 05 Приходи от наеми на имущество при план 75 000 лв., отчетените приходи са
в размер на 82 436 лв., в резултат, на което при план за 2015 година 75 000 лв.
изпълнението към 31.12.2015 година е 109.915%.
Просрочените вземания за отчетния период от несъбрани наеми са в размер на 7 191 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. Част от
просрочените вземания са събрани през 2015 година, както следва:
 § 36 19 Други неданъчни приходи при план 15 000 лв., изпълнението е в размер на
2 551 лв., което е 17.01 %.
 § 40 40 Постъпления от продажба на нефинансови активи при план 200 000 лв.,
отчетените постъпления от продажба на земя и постъпления от продажба на други
ДМА са в размер на 145 795 лв. или изпълнение в процент е 72.90 %.
 § 25 01 Приходи от такси при уточнен план за 2015 г. в размер на 8 000 лв.,
изпълнението към 31.12.2015 година е в размер на 8 295 лв. или 103.69 %.
Внесеният данък върху приходите към 31.12.2015 година е в размер на 6 844 лв. и внесен
ДДС в размер на 32 296 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 Областна администрация Ловеч може
да се определи като много добро.
В разходната част на бюджетната сметка утвърдените годишни разходи са в размер на 544
900 лв., като към 31.12.2015 година са извършвани корекции по бюджета.
По програма 4 „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ утвърдените
средства са 489 400 лв., към 31.12.2015 година и Функция ІІ Отбрана и сигурност 55 500 лв.
Общо утвърдени средства по бюджетната сметка на Областна администрация Ловеч за 2015
година са в размер на 544 900 лв., към отчетния период с извършените корекции са в
размер на 547 947 лв.
Консолидираните разходи за заплати по параграфи са кактоследва:
 § 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 31.12.2015 година са в размер на 432 600
лв.;
 § 10 00 Издръжка по Програма 4 Осъществяване на държавната политика на
областно ниво и отбрана и сигурност са в размер на 97 300 лв.
Отчетените разходи на Областна администрация Ловеч към 31.12.2015 година, са както
следва:
 § 01 00 Разходи за заплати на щатния персонал при план за 2015 година 280 200 лв.
са в размер на 283 721 лв. към 31.12.2015 година;
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§ 02 00 Други възнаграждения и плащания при план за 2015 г. 52 800 лв.
изразходените средства към 31.12.2015 година са в размер на 92 342 лв. , от тях
15 060 лв. са обезщетения при пенсиониране и други обезщетения, 4 828 лв. СБКО,
3 526 лв. изплатени суми по граждански договори, възнаграждения по ПМС66 6 163
лв. и 59 762 лв. възнаграждения ОМП и болнични от работодател 3003 лв.;
§ 05 00 Разходи за осигурителни вноски от работодател при план за 2015 година 97
300 лв., изразходените средства са в размер на 91 671 лв.;
§ 10 00 Разходи за издръжка при план за 2015 година 97 300 лв., изразходените
средства към отчетния период са в размер на 315 350 лв.

Изплатените средства за капиталови разходи към 31.12.2015 година при план 15 000 лв., в
т.ч. § 51-00 основен ремонт 10 000 и § 52-01 придобиване на компютри и хардуер 5 000 лв.,
са в размер на 14 949 лв. за основен ремонт 9 949 лв. и за компютри 5 000 лв.
При анализа на разходите за издръжка към 31.12.2015 година Областна администрация
Ловеч няма неразплатени задължения.
Програми за временна заетост - изплатените средства за възнаграждения и осигурителни
вноски към 31.12.2015 година са в размер на 168 105 лв.
Полученият трансфер от МТСП към 31.12.2015 година е в размер на 168 105 лв.
Получен е аванс по проект на ОПАК „Повишаване професионалната компетентност и
ефективност на Областна администрация Ловеч чрез обучение“ – 10 177.70 лв. Срокът на
изпълнение на проекта е 12 месеца. Верифицирана сума към 31.03.2014 година в размер на
13 517.93 лв., верифицирана сума към 31.07.2014 година в размер на 17 015.17 лв.
Верифицирана сума към 31.01.2015 година 5 594.22 лв. Изплатени по проекта 5 594.22 лв.
Получен аванс по проект ОПАК “Модерна и компетентна Областна администрация“,
съгласно Договор № А 13-22-59/29.12.2014 година в размер на 6 479.55 лева. Верифицирана
сума през месец юли 2015 година в размер на 6 101.86 лв. Верифицирана сума през месец
септември 2015 година в размер на 6 966.55 лв. Изплатените средства по проекта към
31.12.2015 година са в размер на 28 310 лева.
Към 31.12.2015 година наличността по набирателната сметка е в размер на 94 190 лева.
По ОПЧР „Подкрепа за заетост“ изплатени заплати към 31.12.2015 година и осигурителни
вноски – 331 741 лв. Верифицирана сума към 31.12.2015 година в размер на 331 740.88 лв.
Преведена сума на общините за ОТП Избори 2015 година, възнаграждения и осигурителни
вноски на леновете на ОИК и СИК 680 238.02 лв. – първи и втори тур. Разходите на
Областна администрация Ловеч за провеждане на изборите са в размер на 9 581 лв.
Утвърдените средства по ПМС № 92 от 17.04.2015 година са в размер на 53 392 лв. и
същите са изразходени по предназначение за ремонт на обект механа „Вароша“ основен
ремонт на покрив – 40 156 лв. и ремонт на обект „Гложенски манастир“-13 236 лв.
Към 31.03.2015 година е извършено годишно счетоводно приключване на финансовата
2014 година в ПП Ажур и е въведена нова структура на счетоводните сметки съгласно
изискванията на ДДС № 01/2015 г. и т. 15 раздел ІІІ от ДДС № 16 /13.12.2014 година.
Счетоводните сметки от СБП са изчистени в ПП Ажур 7. Актуални са счетоводните сметки
от СБО.
С разписаните вътрешни правила и процедури за СФУК и тяхното изпълнение е постигната
увереност в изпълнението на целите за 2015 година на Областна администрация Ловеч за
ефективно и ефикасно управление и разпореждане с утвърдените бюджетни средства и
максимална възможност за изпълнение на приходите и свеждане на разходите до рамките
на утвърдения план.
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През отчетния период поставените цели за прецизно и точно водене на касовите операции
са точно изпълнени и съобразени с нормативната уредба и вътрешни правила на Областна
администрация Ловеч.
Всички дейности, относно отчитане на касови операции свързани с разплащане с
доставчици и провеждане на тръжни процедури; отчитане командировки на служители от
Областна администрация; водене на касов апарат с фискална памет и отчитане на касовите
приходи от дейността; водене на касова наличност, а така също и окомплектоване на
необходимия набор от документи при извършването на касови операции, са осъществявани
в съответствие с разписаните вътрешни правила за СФУК.
На служителите от Областна администрация Ловеч са начислявани и изплащани работни
заплати и аванс съгласно изготвяните разчетно-разплащателни ведомости за месечни
възнаграждения и разчетно-разплащателни ведомости за аванс, а възнагражденията по
граждански договори – по отделна сметка за изплатени суми.
През отчетния период точно и в срок са отразени всички документи, свързани с отчитане на
човешките ресурси: заповеди за платен/неплатен годишен отпуск, временна
неработоспособност, допълнителни споразумения за промени в трудовото правоотношение,
заповеди и трудови договори, свързани с назначаване и освобождаване на служители, както
и начисляване на полагащите им се обезщетения, документи, свързани с положен нощен
труд, работа в празнични дни, изготвяне на служебни бележки и удостоверения;
представяне в НОИ на болнични листи и на приложения-декларации на служители по
майчинство. Начислен е положен извънреден труд от служителите в администрацията.
Стриктно са водени регистър за извънредния труд, регистъра за болнични листи и регистър
за приложения-декларации за НОИ.
Сроковете за месечни и тримесечни отчети, справки и декларации са спазвани стриктно и
отговорно, същото се отнася и до спазването на текущите срокове, включително справка за
ЧР за НСИ, ежемесечно подаване на Декларация 1.
През отчетния период са начислявани и изплащани трудови възнаграждения на наети лица
по програми и проекти с ДБТ Ловеч. Изготвяни са и са представяни в ДБТ Ловеч набор от
документи, свързани с отчитане изпълнението на Областна администрация по три договора
с бюрото по труда.
Система за финансово управление и контрол /СФУК/
Общо състояние.
В съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор,
Системата за финансово управление и контрол е въведена в Областна администрация Ловеч
през 2010 година, като непрекъснато е усъвършенствана и допълвана съгласно
действащото законодателство, стратегическите цели и оперативни планове, структурата и
персонала на администрацията. Актуализираната система за финансово управление и
контрол е утвърдена със заповед № 439/13.07.2011 година на Областен управител на област
Ловеч. През 2015 година продължи усъвършенстването на СФУК.
Областна администрация Ловеч е разпоредител с бюджетни кредити от втора степен и се
отчита пред първостепенния разпоредител с бюджетни кредити. Ръководейки се от
принципа на добро финансово управление, дейностите в администрацията бяха извършвани
с минимални разходи , не нарушавайки изискванията за качество, количество и
своевременност.
Системата за двоен подпис не позволява поемането на финансово задължение или
извършването на разход без подписа на ръководителя на организацията и главния
счетоводител или друго лице, отговорно за счетоводните записвания.
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Работата по създадените правила за предварителен контрол за законосъобразност се
изпълняват със заповед от определени лица и се спазват процедурите за вярно, пълно,
точно и своевременно осчетоводяване на всички операции.
Използват се надеждни информационни и комуникационни системи, които осигуряват :
 идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на
надеждна и достоверна информация, която позволява всяко длъжностно лице да
поеме определена отговорност;
 ефектна комуникация, която протича по хоризонтала и вертикала до всички
йерархични нива на организацията;
 изградена е подходяща информационна система за управлението на организацията с
цел свеждане до знанието на всички служители на ясни и точни указания и
разпореждания по отношение на ролята и отговорностите им във връзка с
финансовото управление и контрола;
 прилагаме система за документиране и документооборот, която съдържа правила за
съставяне, оформяне, движение, използване и архивиране на документите;
 изградена е ефективна и надеждна система за отчетност.
Мониторингът в организацията се осъществява основно чрез текущо наблюдение и
самооценка.
Въвеждането на предварителния контрол в администрацията е от голяма полза, относно
независимата и обективна дейност за представяне на увереност и консултации,
предназначена да носи полза и подобрява дейността на организацията. Начинът и реда на
предварителния контрол в областна администрация са един от най-важните елементи при
управлението на риска. Удовлетворителното ниво на увереност по даден проблем се
съобразява с разходите, ползите и риска за достигането му. Доброто финансово управление
и предварителния контрол имат за цел да предотвратят настъпването на риска. При висок
рисков фактор в някои от рисковите области се извършват превантивни действия, чрез
които се цели да се подобри дейността на организацията.
Директорите на дирекции осигуряват изграждането, развитието и функционирането на
СФУК в съответствие със спецификата на ръководените от тях дирекции и дейности, и
отговарят за изграждането, състоянието и подобряването на контролната среда. През 2015
година, от страна на всички служители, са спазвани действащото законодателство, под
законовите нормативни актове, вътрешните актове и договори, по които Областна
администрация Ловеч е страна.
Цялостната оценка за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на
СФУК в Областна администрация Ловеч,
направена въз основа на анализа на
информацията получена от
попълнения въпросник по Наредбата за формата,
съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС,
както и от други източници е „Добра”.
Области на финансовото управление и контрол, в които са предприети действия, насочени
към развитие и подобрение.
През годината, съвместно с главения секретар, директорите на дирекции и финансовия
контрольор, се извърши определяне на рисковите категории и се идентифицираха
рисковите фактори, като се определиха приоритетни дейности.
С цел да се намали риска от нередности и измами директорите на дирекции, докладват
предприетите мерки за предотвратяване на нарушенията пред Главен секретар и Областен
управител, които са пряко ангажирани с изпълнението на СФУК.
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Придържаме се към правилото, че контролните дейности трябва да са адекватни и
разходите за осъществяването им не трябва да превишават очакваните от тях ползи.
Области на финансовото управление и контрол, които се нуждаят от развитие и
подобрение.
Въведената и актуализирана СФУК в Областна администрация Ловеч е открита и дава
възможност постоянно да се актуализира.
Със Заповед № 439/13.07.2011година на Областен управител на област Ловеч е утвърдена
извършена актуализация, оценка и анализ на съществените рискове в Стратегия за
управление на риска и риск – регистър при Областна администрация Ловеч, неразделна
част от Системите за финансово управление и контрол. През 2016 година предстои
преразглеждане на съществените рискове.
За икономичното, ефективно и ефикасно разходване на бюджетни средства в системата са
описани всички дейности, процеси и длъжностни лица отговорни за функциониране на
същата. Структурата и звената работят много добре и слаби звена няма.
8. ПОДОБРЯВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Съгласно Годишния план на обучения за професионално развитие по програми от Каталог
2015 към ИПА, в съответствие с личните планове за обучение през 2015 година, взеха
участие 26 служители в общо 15 бр. обучения, както следва:
Курс/семинар: Комуникативни умения(М-9) – 2 бр. служители;
Курс/семинар: „Стратегическо управление и оперативно планиране“ (М-2/2015) – 1 бр.
служител;
Курс/семинар: Управление на качеството в държавната администрация:приложение на
инструмента CAF(М-4) – 3 бр. служители;
Курс/семинар: Прилагане на комплексно административно обслужване(ПР-5) – 1 бр.
служител;
Курс/семинар: ”Разработване на проекти и програми, съфинансирани от ЕС (базов курс)”
(БЕС-9) – 1 бр. служител;
Курс/семинар: ”Управление, мониторинг и отчет на изпълнението на проекти” (БЕС-10) – 1
бр. служител;
Курс/семинар: ” Разработване и управление на проекти по ОП „Развитие на човешките
ресурси"2014-2020 ”(БЕС-14) - 2 бр. служители;
Курс/семинар: Новият ръководител: предизвикетелството да управлевяш“ (ЗО-2-2015) – 1
бр. служител;
Проект №А13-22-59 „Модерна и компетентна администрация“
Курс/семинар: ”Облачни услуги – иновативен подход за електронно управление” (ЕП-62015 ) – 1 бр. служител;
Курс/семинар: Електронно управление (базов курс) (ЕП-1-2015) Проект №А13-2259/29.12.2014 г. – 20 бр. служители;
Курс/семинар: „Ефективна служебна кореспонденция на английски език” – 22 бр.
служители;
Проект №А13-22-59 „Модерна и компетентна администрация“
Курс/семинар: Устойчиво развитие”. Темата е разделена на четири модула: „Устойчивост в
организацията”; „Екоиновации и ресурсна ефективност”; Изменение на климата и
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нисковъглеродна икономика”; „Зелен активизъм и консенсус за устойчиво развитие”. – 12
бр. служители
Проект №А13-22-59 „Модерна и компетентна администрация“
Други
Курс/семинар: Планиране, организиране и оценка на мерките за противодействие и
превенция на корупцията и ролята на административния контрол в работата на областната
админисрация – 1 бр. служител;
Проект ВG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията на администрацията в областта на
мерки за енергийна ефективност и ВЕИ“ – Модул 1, проведено в гр. Русе – 1 бр. служител;
Обучение на крайни потребители за работа в ИИСДА – 1 бр. служител;
Проект №К-12-11-1/26.02.2013 година.
Обучение на крайни потребители за работа в ЕИСУЧРДА. Проект №К-12-21-1/26.02.2013 г.
– 1 бр. служител.
Областна администрация Ловеч успешно е реализиран проект „Модерна и компетентна
администрация“ по ОПАК. Сключени са договори за изпълнение на дейностите по проекта
и осигуряване на неговата публичност. Проведени са начална и заключителна
пресконференции, реализирани са обучения, изготвени са два междинни технически
доклада и един окончателен с приложени финансови отчети, създаден е архив на проекта.
9. ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В ОБЛАСТТА НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Администрацията на Министерския съвет, отдел „Административна и регионална
координация", изпълнява проект „Интегрирана информационна система на държавната
администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност". В тази връзка експерти
от Областна администрация Ловеч взеха участие в „Обучение на крайни потребители за
работа в ИИСДА“. На сайта на Областна администрация Ловеч се поддържа секция
ИИСДА, в която чрез публикуване на информационни бюлетини са представени основните
характеристики на системата и дейностите по реализиране на проекта. За отчетния период
са публикувани всички 10 броя бюлетини, които са постъпили от Министерски съвет.
През 2015 година завърши внедряването на Единната информационна система за
управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА) съгласно
методологията и като част от дейностите по Проект № К12-21-1/26.02.2013 година
„Подобряването на управлението на човешките ресурси, чрез усъвършенстване на
ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация“. В тази връзка двама служители
от администрацията бяха обучени и участваха при внедряването на системата.
Осигурен е 24-часов достъп до комуникационния възел на Единната електронна
съобщителна мрежа (ЕЕСМ) в сградата на Областната администрация Ловеч съгласно
списъка и условията на главния секретар на Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС). За всяко посещение се
изготвя протокол – 31 броя за отчетния период. Помещението се поддържа съгласно
изискванията.
През отчетния период е закупен нов сървър за интернет сайта на Областна администрация
Ловеч. Освен това са закупени и инсталирани осем нови работни станции, а две са
ремонтирани. Инсталирано е ново активно оборудване за подобряване на защитата на
информационните системи. За повишаване ефективността на работа на старшия
юрисконсулт е предоставен безплатен достъп до публичната информация на регистър
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БУЛСТАТ. За назначените по програма „Старт в кариерата“ са оборудвани 4 работни места
с необходимата техника и акаунти за достъп до системите на администрацията.
Извършени са планираните дейности за оборудване на Асоциацията по ВиК – инсталиран е
интернет достъп и система за охрана на помещенията, получено е и инсталирано
оборудването (офис мебели, компютри, МФУ, комуникационно оборудване, UPS и др.),
поставени са указателни табели. Проверени са инсталираните софтуерни продукти и е
изготвена справка по образец – попълнен „Въпросник за оценка на резултатите от
проведени дейности за изграждане на капацитет и ресурсно осигуряване и бъдещи нужди
на асоциациите по водоснабдяване и канализация“.
В изпълнение на писмо № 20-26-266/28.10.2015 година на постоянния секретар на
отбраната г-н Добромир Тотев на 12.11.2015 година се проведе тренировка по
изпълнението на „План за използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи
при кризи от военен характер“.
Информационната система АКСТЪР-ОФИС се използва като система за документооборот и
контрол на изпълнението на задачите. Проведено е обучение на служителите по актуални
въпроси за работа със системата. Подновен е договора за поддръжка на системата и
интернет сайта. Изготвена е „Инструкция за работа с деловодната система АКСТЪРОФИС“.
Редовно се актуализират правно-информационната система АПИС и инсталираните
софтуерни продукти на работните станции. Извършена е профилактика на работните
станции. Копирната техника и принтерите се поддържат ежемесечно и функционират
съгласно изискванията за икономично използване на ресурсите.
Актуализирани са формулярите за административните услуги, публикувани на интернет
сайта на Областна администрация Ловеч.
На интернет страницата на администрацията е инсталиран „Профил на купувача“ и са
публикувани „Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на Областна
администрация Ловеч“, „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в
Областна администрация Ловеч“, документите на обществена поръчка „Доставка на горива
за автомобилите на Областна администрация Ловеч чрез периодична покупка с карти за
безналично плащане“. Изготвена е секция за проекта по ОПАК „Модерна и компетентна
областна администрация“ на интернет страницата. Публикувана е информация и
документи.
Актуализираните състави на комисиите и стветите, създадени за да подпомагат дейността
на областния управител са публикувани на сайта. Добавени са изготвените документи в
съответните раздели.
В секцията „Цели и отчети за дейността на администрацията“ са публикувани: „Доклад за
дейността на Областна администрация Ловеч през 2014 година“, „Отчет за изпълнение на
целите за 2014 година“ и „Цели на Областна администрация Ловеч за 2015 година“.
От служителя за връзки с обществеността, за всички срещи, мероприятия и дейности с
участието на областния управител и политическия кабинет, се публикува информация на
интернет страницата на администрацията.
На сайта на Областна администрация Ловеч в секция „Съвети и комисии“ е създадена нова
подсекция „Областен младежки съвет – Ловеч“, публикуван е „Правилник за дейността“.
Създадени са две нови секции: „Регионален етап - XI национален събор Копривщица 2015“
и „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015“, на които са публикувани наличните материали.
Ежедневно на официалния интернет сайт на Областна администрация Ловеч се публикуват
материали в секциите както следва:
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 „Новини“ – 184 бр. за отчетния период;
 „Съобщения“ – 53 бр.;
 „Заповеди и решения“ 21 бр.;
 „Административен контрол върху актовете на общинските съвети“ - 13 бр. ;
 „Търгове и обяви“ – 8 бр.;
 „Асоциация по В и К“ – 21 бр.;
В Агенцията за обществени поръчки се подават документи онлайн с електронен подпис.
Подновен е абонамента за хостинг и име на домейн за секцията „Проект по ОПАК –
Партньорство за развитие“. Актуализирани са: табло и Харта на клиента, данните в
Комисия по защита на личните данни.
10. УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
В деловодната система на Областна администрация Ловеч за 2015 година са заведени като
входяща и изходяща кореспонденция общо 7299 бр. документа, от тях към: жалби,
запитвания и молби на граждани – 466 бр., заявления за услуги – 656 бр., заповеди – 597
броя, в т.ч: заповеди за дейността – 508 бр., заповеди държавна собственост – 89 бр.;
протоколи от общински съвети – 161 бр., кореспонденция ОМП и защита при бедствия –
447 бр.
На достъпно място, в сградата на Областната администрация Ловеч, са монтирани
информационните табла, на които 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, намираща се в Центъра за административно
обслужване.
За оценката на състоянието на административното обслужване в Областна администрация
Ловеч, своевременно беше попълнена информацията в Системата за самооценка на
административното обслужване. Това позволява измерване на качеството на услугите и
сравняване с резултатите от дейността на други администрации.
По-долу е показана статистика за видовете документи и услуги, предоставяни от Областна
администрация Ловеч:
 Административни услуги - Р- /656 бр./
 Заповеди за дейността - РД-07- /508 бр./
 Заповеди държавна собственост - РД-08- /89 бр. /
 Жалби и запитвания от граждани – АП-14- /466 бр./
 Кореспонденция ОМП - ОМ-06- /447 бр./
 Протоколи общински съвети - АК-01- /161 бр./
 Кореспонденция транспортни схеми – РР-23- /93 бр./
 Кореспонденция заетост и безработица – РР-24- /180 бр./
 Кореспонденция МС-фактури – ФСД-14- /173 бр./
 Кореспонденция МС - ФСД-15- /86 бр./
 Удостоверения за трудов стаж и доход – ТРЗ-08- /200 бр./
 Регионален план на Северозападен район – РР-11- /202 бр./
 Договори за обществени поръчки – АП-11- /8 бр./
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 Протокол и връзки с обществеността - ПР- /103 бр./
 Кореспонденция по дейността – РД-03- /1734 бр./
 Кореспонденция държавна собственост – ДС- /718 бр./
 Доклади, информации от общини и кметства – РР-10- /121 бр./
 Месечни и тримесечни счетоводни отчети – ФСД-04- /32 бр./
 Кореспонденция МОН – РР-21- /40 бр./
 Кореспонденция МРРБ – РР-18- /30 бр./
В съответствие с изискванията на ЗНАФ, на съхранение в учрежденския архив са приети
документи от зам.областни управители, Държавна собственост и др. Извършена е
експертиза, научно-техническа и тематична обработка на архивните материали от
Национален референдум 2013 година и от Избори за народни представители 2013 година,
като подлежащите на съхранение в Държавен архив са предадени.
Изготвени са описи на преписките по държавна собственост и са подредени в архива.
Областна администрация Ловеч ще продължава да извършва оценка на процеса на
предоставяне на административни услуги, неговото осъвършенстване и насърчаване на
добрите практики.
11. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА
ОВЛАДЯВАНЕ НА КРИЗИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ПРЕОДОЛЯВАНЕ

И

Със заповед на областният управител, на определени служители от администрацията, са
възложени да изпълняват функции по крипотографска сигурност, в т.ч. администратор,
потребители и завеждащ регистратура. Данните за крипотографска сигурност са изпратени
на Дирекция „Сигурност на информацията“ в Министерството на отбраната.
Дейността се осъществяваше съгласно утвърдени правила и инструкция за класифицирана
информация. През 2015 година са изготвени документи за проучване за достъп до
класифицирана информация на четири лица.
За изпълнение задълженията на областния управител, на основание чл. 62 от Закона за
защита при бедствия, е създаден Щаб за изпълнение на Областния план за защита при
бедствия и взаимодействие с националния щаб. Актуализирани са заповедта за членовете
на Щаба и на Областния съвет за сигурност/ОСС/, който е създаден на основание чл. 44, ал.
2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Р.България.
През отчетния период са проведени две заседания на Областния щаб за защита при
бедствие. В изпълнение на Заповед № РД-07-217/22.05.2015 година на Областния управител
на област Ловеч, на 18.06.2015 година от 10:00 часа се проведе областно учение на тема
„Дейност на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, при
наводнения на територията на община Троян и община Ловеч “. Проведеното учение
показа, че членовете на областния щаб умеят да оценяват обстановката, да вземат
адекватни решения и да правят целесъобразни предложения за ограничаване на бедствието
и ликвидиране на последствията от него. С проведеното мероприятие се повиши
подготовката на членовете на щабовете за изпълнение на областния и общинските планове
за защита при бедствия, при изпълнение на мероприятията, заложени в Плановете за защита
при бедствия, в частите им за действия при наводнения.
На 19.11.2015 година в Областна администрация Ловеч се проведе разширено заседание на
Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, на което присъстваха и
кметовете на общини. Ръководителите на териториални звена и търговски дружества
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докладваха за състоянието и готовността на дежурните екипи, както и за възможността им
за съвместни действия при бедствени ситуации. Беше съгласувана програмата на ОО
„ДАИ“ за действие при зимни условия.
През 2015 година по усъвършенстване на процесите за преодоляване и овладяване на кризи
за защита при бедствия са извършени следните дейности:
 Изготвен е план за привеждане на област Ловеч във военно време – военно
временния план;
 Извършена е проверка на ВВП на община Луковит;
 Изпратени са указания до общините относно ОМП през 2015 година;
За изпълнение функциите на областния управител по оповестяване при привеждане в
различни степени на готовност в Областна администрация Ловеч се поддържа денонощното
дежурство, което се осигурява от оперативни дежурни по Областен съвет по сигурност. За
повишаване готовността на област Ловеч за реагиране при бедствия, чрез обмен на
информация, се провеждат ежедневни тренировки с общинските съвети по сигурност.
Свързочнооповестителната система и телекомуникациите се поддържат в готовност за
работа, с цел осигуряване на устойчива връзка при възникване на бедствие. В тази връзка
на 2 юни беше извършена проверка на сиренно-оповестителната система, която беше
реално задействана и сработи нормално натериторията на цялата област.
Актуализирани са документите от стаята на дежурните от ОСС. Всички са запознати с
Инструкцията за дейността на членовете на ОСС при изпълнение на задачите във военно
време.
За подобряване на организацията на превантивни дейности по защита от бедствия през 2015
година са осъществени следните дейности:
 Изготвен е доклад до МВР, съдържащ обобщена информация за извършеното по
общини през 2014 година.
 Утвърден и изпратен график за ученията и тренировките през 2015година до РД
ПБЗН и е взето участие в проверка на РД ПБЗН;
 Изготвена е обобщена информация за потенциално критични инфраструктури и
обекти за общините от област Ловеч;
 Изготвено е писмо до прокуратурата, относно изискана информация за дейности по
защита при бедствия;
 Изготвени са писма до общините, относно валежи, щети, щабни тренировки и
свлачища;
 Актуализирана е таблицата за язовирите и е утвърден списък на потенциално
опасните язовири за 2015 година;
 Участие в инструктаж и провеждане на тренировка по част от „План за използване
на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи от военен характер“.
В изпълнение на Заповед № Р-226/06.11.2015 година на министър-председателя на
Република България областният управител разпореди на кметовете на общини,
ръководителите на териториални звена, дружества за пренос и доставка на електроенергия,
топлинна енергия, газ и вода да предвидят мерки и предприемат необходимите действия за
гарантиране на сигурността, нормалният живот и дейност на гражданите, нормалното
функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението на
територията на областта през зимния период и при усложнена зимна обстановка.
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С писмо № ОМ-06-64/21.10.2015 година до общините са изпратени указания относно
подготовка на плановете им за действие при усложнена зимна обстановка, които
впоследствие са съгласувани с областния управител.
За предприемане на необходимите действия, за ограничаване на щетите причинени от
пожари, със заповед на областния управител, е определен пожароопасния сезон за 2015
година. Заповедта е изпратена до кметовете и кметските наместници на населени места,
директора на РУГ и ръководителите на държавните горски и ловни стопанства.
За недопускане на щети от вредното въздействие на водите на територията на областта, в
изпълнение на заповед № Р-64/12.03.2015 година на министър-председателя на Република
България, областният управител на област Ловеч назначи междуведомствена комисия с
представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”,
Предприятие „Язовири и каскади” – София, Басейнова дирекция за управление на водите
„Дунавски район“ – Плевен, „Напоителни системи” ЕАД – Плевен, РИОСВ – Плевен,
„ВиК“ АД – Ловеч, Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч и по един представител от
всяка община със следните задачи:
 Комисията да извърши контролна проверка на проводимостта на речните легла,
състоянието на защитните диги и съоръжения, и изпълнението на дадените
предписания от предходната проверка на съответните длъжностни лица.
 Да проконтролира наличието на незаконни водовземания, подприщващи
съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в речните легла и
отточните дерета на язовирите.
 Да обследва техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните
водни обекти, съгласно утвърдения списък и се провери изпълнението на
предписанията от последните проверки.
 На собствениците на водностопански обекти, неизпълнили предписанията от
предните проверки да се съставят актове за административни нарушения, в
съответствие с предоставените правомощия на членовете на комисията.
Междуведомствената комисията извърши проверка на всичките 25 язовира, включени в
утвърдения от областния управител „Списък на потенциално опасните язовири на
територията на област Ловеч за 2015 година“, както и язовири, чието техническо състояние
налага извършването на регулярни проверки.
От извършените проверки беше установено:
 В изправно техническо състояние е само един язовир;
 В неизправно, частично-работоспособно техническо състояние са петнадесет
язовира;
 В неизправно-неработоспособно техническо състояние са четири язовира
 Пет язовира са в предаварийно техническо състояние.
Всички потенциално-опасни язовири имат аварийни планове, а по отношение на девет от
тях, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – Плевен, вече има изготвени технически
паспорти по реда на Наредба № 5 от 28.12.2006 година.
В община Априлци се проведе среща за установяване собствеността на яз. „Черешов дол“.
До кмета на община Плевен е препратен сигнал относно състоянието на язовир в
землището на с. Николаево, община Плевен.
За резултатите от проерката бяха изготвени двадесет и пет броя констативни протокола,
съдържащи общо сто и петдесет броя предписания, за изпълннието на които се извършва
периодичен мониторинг от страна на областен управител.
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На собствениците на потенциално-опасни язовири е указано да предприемат необходимите
мерки за изготвяне на технически паспорти, да включат в аварийните планове точни данни
за заливните зони при прииждане на висока вълна или скъсване на язовирна стена и да
организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план на обекта наймалко веднъж годишно.
На кметовете на общините Априлци, Ловеч, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица, на чиято
територия са констатирани потенциално опасните язовири в предаварийно състояние, беше
разпоредено да предприемат спешни мерки за привеждането им в технически изправно
състояние, за да не се стига до критични ситуации с последствия за населението и
инфраструктурата на съответната община. Препоръчано им беше да се назначат експертни
технически съвети, които да изготвят програми с вида и обема на ремонтни работи, които
следва да се извършат, за да се приведат язовирите в изправно техническо състояние, както
и да прецизират договорите за концесия или отдаване под наем на потенциално опасните
язовири, като предвидят съответните санкции за ползвателите при неизпълнение на дадени
предписания.
На кметовете на общини беше указано да предприемат необходимите мерки за осигуряване
изпълнение на забраната за преминаването на превозни средства по короните на язовирните
стени, освен когато има направен път и за преминаване по дигите с превозни средства
извън определените за това места.
Особено внимание беше обърнато на:
 Непрекъснатото проследяване на водните нива на потенциално-опасните язовири на
територията на съответната община и особено на язовирите в предаварийно
състояние;
 Организиране при необходимост на постоянно дежурство и осъществяване на
наблюдение на потенциално опасните язовири и водоеми;
 Осигуряване на проводимостта на речните легла в участък 500 метра след
язовирните стени;
 Прилагането на Методиката за определяне на свободни обеми в язовирите преди
пълноводие и преди висока вълна и на лимити за изпускане на водите от тях.
За предотвратяване на последици от бедствия, със заповед на областният управител, беше
назначена междуведомствената комисия, която да извърши проверки за състоянието на
мостовете над реките Осъм, Вит, Видима и на р. Искър при с. Карлуково. От кметовете на
общини беше изискана информация относно състоянието на въжените мостове на
съответната община.
При възникнал инцидент, със затрупани туристи на Крушунските водопади в община
Летница, изпълняващият длъжността областен управител замина незабавно и пое
ръководството на спасителната акция и бе „живата връзка” между спасителите и медиите.
На терен в спасителната акция бяха включени всички институции, координирани от
Областен управител - РУ ПБЗН с екипи от три области - Ловеч, Велико Търново и Плевен,
Спасителен отряд алпинисти към Планинската служба на БЧК, ОД на МВР, Спешна помощ
и други. При изключително труден терен и невъзможност да се използва техника, се
работеше на ръка, поради което се осъществи връзка с Министерство на отбраната за
помощ. Такава бе дадена, но до използването й не се стигна - час преди да пристигнат
машините телата на пострадалите бяха открити от спасителите.
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Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет /МВКВПМС/
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет/МВКВПМС/ е създадена за да взема решения по целесъобразност относно постъпили
искания от общините за предоставяне на средства от републиканския бюджет.
За осигуряване изпълнението на дейностите по подпомагане и възстановяване при
бедствие, през 2015 година бяха разгледани всички постъпили преписки в Областна
администрация Ловеч. Съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността
на МВКВПМС бяха изготвени становища за подкрепа исканията на средства за неотложни
възстановителни работи от община Априлци и община Ловеч.
Изготвено е писмо до МВКВПМС за потвърждение на становище относно искане за
финансиране укрепване на дигите в с. Торос и с. Дерманци.
В тази връзка са изготвени писма до общините с указания от МОСВ и относно
актуализация на исканията до МВКВПМС.
Изготвени са писма до Община Ловеч, Басейнова дирекция и Напоителни системи, относно
състоянието на дигите по река Осъм в с. Йоглав.
Относно постъпил сигнал за опасен „Стъклен покрив“ в ж. к. „Космос“ е извършен оглед на
място и са сигнализирани органите на РД ПБЗН за обезопасяване със сигнална лента, както
и Община Ловеч.
Във връзка с подаден сигнал за изтичане на газ е осъществена координация и са извършени
проверки на сондажа в землището на с. Деветаки, община Ловеч. За резултата от
проверката са съставени констативни протоколи, които са изпратени до РИОСВ-Плевен,
Министерство на енергетиката и Прокуратурата.
Изпълнени са предписания от РДПБЗН-Ловеч за състоянието на противопожарната защита
в сградата на Дом „Преслав“: Изработен е план за евакуация, съгл. чл. 9, ал. 1, т. 4 от
Наредба № 8121з-647/01.10.2014 година и са актуализирани схемите за евакуация от
големия салон и зала № 109, съгл. чл. 9, ал. 1, т. 4, чл.11 и приложение № 2 от Наредба №
8121з-647/01.10.2014 година.
Относно подписването на Протокол за сътрудничество между МВР и Областна
администрация Ловеч, на основание чл. 12 от Закона за Националната система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112, до Дирекция „Национална система 112“,
Районен център 112 – Монтана са изпратени актуални телефони на дежурния по ОСС и на
служители от Областна администрация Ловеч.
12. ПРОФЕСИОНАЛНО, ЕКСПЕРТНО И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Изпълнението на тази дейност е изцяло обвързано с въвеждане на данни в „Единната
информационна система за управление на човешките ресурси в държавната
администрация“, която предоставя възможност за отразяване на състоянието на държавната
администрация в реално време, като ежемесечно се попълва онлайн справка за състоянието
на администрацията през предходния месец.
Всеки месец се извършва прекласиране на служителите по трудови правоотношение в т.ч и
по програми за временна заетост, навършили 1 година професионален опит. Изготвя се
поименно щатно разписание на Областна администрация Ловеч.
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В срок е изготвен и утвърден график за ползване на платения годишен отпуск за 2016
година, като са предприети необходимите действия за отлагане на неизползвания отпуск от
2015 година за ползване през 2016 година.
През 2015 година са прекратени три трудови правоотношения, като причината с едното от
лицата е придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Общо през
отчетния период, в т.ч. наети по временна заетост, са освободени 175 по трудово
правоотношение, а са назначени един служител по служебно правоотношение за заместване
на отсъстващ служител и един по трудово.
Към 31.12.2015 година в Областна администрация Ловеч, има три незаети щатни
длъжности в дирекция АКРРДС – главен експерт „Държавна собственост“, главен експерт
„РР и АК“ и старши експерт „еколог“.
С постановление на Министерския съвет № 222 от 20 август 2015 г. е направена промяна в
структурата на Областна администрация Ловеч, като общата численост се запази на 29
служители. Длъжността „Финансов контрольор“ е изведена на пряко подчинение на
областния управител, а общата численост на дирекциите АПОФУС и АКРРДС е съответно
7 и 16. В тази връзка бяха актуализирани длъжностните характеристики на трима
служители.
С решение № 875 от 06.11.2015 година на МС през месец ноември е извършена промяна в
управленския състав на Областна администрация Ловеч, като е освободен областния
управител и е назначен друг. Осъществени са дейности съпътстващи възникването и
прекратяването на трудовите правоотношения.
В срок е изпратен попълнен комплект с документи, необходим за заемането на длъжността
„Областен управител на област Ловеч“ по чл. 19а от Закона за администрацията в МС и
своевременно са подадени уведомления към НАП.
За обезпечаване дейността на Областния съвет за сигурност/ОСС/ са изготвени тримесечни
графици на дежурни по ОСС и справки за персонала. Изготвени са заповеди за полагане и
изплащане на извънреден труд от дежурните.
Отчетен е и извънредния труд положен по време на изборите за общински съветници и
кметове, и за национален референдум.
В Областна администрация Ловеч през 2015 година са изготвени и утвърдени правила и
инструкция за класифицирана информация. През отчетния период са изготвени документи
за проучване за достъп до класифицирана информация на четири лица.
През отчитания период приключи изпълнението на два от договорите с Дирекция „Бюро по
труда“ - Национална програма „Старт на кариерата“ от 2014 година и стартиралият през
месец юни Проект BG051PO001-1.1.11 “Подкрепа за заетост“ по ОПРЧР. Продължава
изпълнението на Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.
Текущо са осъществявани дейности, свързани със съществуването и изменението на
трудовите правоотношения на наетите по програмите лица. Обезпечено е ползването на
платен годишен отпуск на наетите по програмите лица. През месец октомври са прекратени
правоотношенията с лицата наети по Национална програма „Старт на кариерата“ и Проект
„Подкрепа за заетост“. Изготвени са заповеди за прекратяване на трудово правоотношение
и са оформени трудови книжки на наетите лица по програмите. Своевременно са подадени
уведомления към НАП. Броят на освободените лица по програмите за временна заетост е
172 бр.
В срок са представяни отчетни документи в ДБТ по програмите за временна заетост и е
оказано съдействие при окомплектоване на искане за плащане по Проект „Подкрепа за
заетост“.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подпомагайки дейността на областния управител през 2015 година Областна
администрация Ловеч е осъществявала своята дейност в условията на строга финансова
дисциплина, намален бюджет и максимална прозрачност. Съблюдавайки приоритетите на
правителството за изпълнение на определените цели за 2015 година сме се стремили да
отговорим на високите очаквания на гражданите и бизнеса за предоставянето на качествени
и достъпни обществени услуги. Основните принципи, които прилагаме в нашата работа са
върховенство на закона, прозрачност, справедливост, откритост и диалогичност.
На интернет страницата на Областна администрация Ловеч своевременно се оповестяват
определените годишни цели и изготвените доклади за дейността, както и отчет за
изпълнение на поставените цели за предходната година.
Изпълнението на функциите, определени в Устройствения правилник на областните
администрации е свързано с осъществяване на държавната политика и осигуряване на
съответствие между националните и местните интереси, чрез диалог с местните органи на
управление, териториалните звена на изпълнителната власт и гражданските организации.
За нуждите на планирането, изготвянето, изпълнението и отчитането на програмния
бюджет на Министерски съвет, представихме обобщена информация за степента на
изпълнение на заложените дейности и постигнатите резултати по програма
«Осъществяване на държавната политика на областно ниво» и политиката в областта на
осъществяването на държавните функции на територията на областите в България.
В он-лайн приложение попълваме Годишен доклад и информация в Системата за
самооценка на администрацията.
Областна администрация Ловеч остава отворена за добри идеи, за полезни практики, за
оригинални предложения и проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели на
институцията и за постигане на едно успешно и устойчиво развитие на областта.
За постигането на тези цели трябва да се провеждат ефективни секторни политики, да се
развива ново мислене, да се осъществяват важни за региона проекти, които ще доведат до
оптимално използване на ресурсите на ЕС и подобряване качеството на живот на
гражданите. Това може да се постигне във взаимодействие и активното участие на всички
отговорни и заинтересовани институции, НПО, гражданското общество, медиите,
браншовите и синдикалните организации.
26 февруари 2016 година
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