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В изпълнение на чл. 33 а от Закона за администрацията,
Областна администрация Ловеч си постави за реализиране през 2011
година следните цели:
 Реализиране
регионално ниво.

приоритетите

на

правителството

на

 Създаване на по добри възможности за провеждане на
регионална политика на областно и общинско ниво.
 Укрепване на взаимодействието с местната власт,
регионалните структури на централната власт, бизнеса и гражданския
сектор.
 Реализиране на секторни политики.
 Постигане на висока ефективност при осъществяването на
правомощията на областен управител за упражняване на контрол по
ЗМСМА и ЗА.
 Осъществяване
взаимодействие
с
органите
на
изпълнителната власт и общинските администрации за провеждане на
честни и открити избори;
 Постигане на по-голяма прозрачност в публичния сектор
чрез активен диалог и взаимодействие с административните
структури, местна власт, НПО и медии
 Ефективно, ефикасно и икономично разходване на бюджета
на Областна администрация Ловеч;
 Подобряване качеството на административното обслужване
на гражданите и
бизнеса чрез реализация на електронни
административни услуги, свързани с управлението на държавната
собственост на територията на Област Ловеч;
 Недопускане на неефективни и нецелесъобразни решения,
форма на заобикаляне на закона и съзнателна злоупотреба с власт и
държавни средства;
 Подобряване управлението на държавната собственост;
 Утвърждаване на управлението на човешките ресурси като
стратегическа дейност;
 Развитие на ефективни отбранителни способности и защита
на населението при кризи.
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Годишния доклад на Областна администрация Ловеч е изготвен
съгласно разпоредбите на чл. 59 и чл. 63 от Закона за администрацията, който
отчита изпълнението на поставените цели и приоритети на администрацията
изготвени в съответствие с Програмата на Правителството на европейското
развитие на България 2009-2013 година.
Реализирането на управленските приоритети и цели изисква добре
работеща администрация, което в условията на криза, налага мерки за
осъществяване на функционално оптимизиране на организационното
структуриране и последователност на дейностите при предоставяне на
качествени услуги на гражданите. За целта администрацията си постави цели
въз основа на горните документи и индивидуални работни планове на
служителите, които определят конкретните задачи на всеки един тях.
Дейността на администрацията бе насочена към реализиране на
ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса,
създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, изграждане
на модерна администрация, способна да отговори на високите очаквания на
българските граждани за по-добро обслужване и висока професионална
етика.
Годишния доклад за дейността на Областна администрация Ловеч за
2011 година представя дейността на администрацията в контекста на
основните правителствени политики, което определя и структурата на
документа.
1. Реализиране приоритетите на правителството на регионално
ниво.
Областен управител, заместник областен управител и експерти от
областна администрация участваха в 3 заседания на Регионалния съвет за
развитие (РСР) на Северозападен район (СЗР) през 2011 г., в това число 2
разширени, проведени съвместно с Регионалният координационен комитет
на Северозападен район.
Като член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
Регионално развитие (ОПРР), областният управител участва в обсъждането и
приемането на Годишния доклад за изпълнение на ОПРР през 2010 г.,
наблюдението на напредъка в изпълнението на програмата към май 2011 г.,
представяне на заключенията от проведената междинна оценка на ОПРР,
разглеждането и приемането на промени в ОПРР и представи становища по
разглежданите въпроси.
По инициатива на областния управител е проведено обсъждане на
представените становища по проекта на Актуализиран документ за
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изпълнение на Регионалния план за развитие (РПР) на Северозападен район
(СЗР). Областният управител участва в обсъждане и приемане на
индикативната работна програма на Регионален съвет за развитие на СЗР за
2012 година.
Областният управител представи за съгласуване от РСР Актуализиран
документ за изпълнение на Стратегията за развитие на област Ловеч 20102013 г., който съгласно Правилника за приложение на Закона за регионално
развитие е приет от Областен съвет за развитие през 2012 г.
В изпълнение на писмо № 9112-3/06.07.2012 г. от Министерство на
труда и социалната политика е осъществена
съвместна проверка с
Регионална дирекция „Социално подпомагане” (РДСП), Регионален
инспекторат по образование на Министерство на образованието, младежта и
науката (РИО на МОМН) и експерти от Областна администрация Ловеч в 11
училища на територията на областта във връзка с посещаемостта и ранното
отпадане от на деца от училище. След проверката бе изготвен доклад.
Констатираните проблеми са:
 Недостатъчна координация и тромава комуникация между органите
на МОМН и Агенция за социално подпомагане, включително разминаване в
нормативната база
 Недостатъчен персонал в дирекциите „Социално подпомагане”,
който да подпомага училищата и семействата при идентифицирането на деца
в риск;
 Спирането на помощите по ЗСПД се компенсира с отпускане на
помощи по реда на ЗСП, поради което мярката не дава очаквания ефект.
След запознаване с доклада областният управител направи
предложение до Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за
подобряване координацията между териториалните звена, чрез използване
възможностите на електронното правителство.
2. Създаване на по-добри възможности за провеждане на
регионалната политика на областно и общинско ниво.
През май 2011 г. Областен управител инициира среща за обсъждане
на изводите от направената Междинна оценка на изпълнението на
Областната стратегия за развитие. На нея участваха представители на:
авторския колектив, изготвил документа; на всички общини, НПО,
териториални структури на централната администрация и експерти от
областна администрация. Направените предложения и препоръки са отразени
при изготвянето на Актуализирания документ за изпълнение на Областна
стратегия за развитие 2010-2013 г. от експертите в Областна администрация.
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Областният управител представи пред Областен съвет за развитие за
съгласуване Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Стратегията
за развитие на област Ловеч 2010-2013 г., който съгласно Правилника за
приложение на Закона за регионално развитие е приет окончателно през 2012
г.
На проведеното през месец ноември заседание на Областния съвет за
развитие, на основание чл. 44, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона
за регионално развитие, да представляват интересите на общините от
областта в РСР са избрани Иван Грънчаров, кмет на община Луковит и Донка
Михайлова, кмет на община Троян.
С цел създаване на по-добри възможности за провеждане и
координация на регионалната политика на областно и общинско ниво,
Областна администрация – Ловеч инициира разработването на проектно
предложение по Оперативна програма „Административен капацитет”
(ОПАК), подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики“. За целта се сключи споразумение
за партньорство с общините Ловеч, Тетевен и Троян.
Проектно предложение „Координиране на местни политики в област
Ловеч за устойчиво развитие и просперитет” беше оценено и класирано на
първо място в края на 2011 г., като изпълнението му стартира след
подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
УО на ОПАК през 2012 г.
Общата цел на проекта е постигането на интегриран и осезаем ефект
от прилагането на политики на областно и общинско ниво. Очакваните
резултати са постигане на съгласуваност на местните политики с
националните и европейски стратегически и нормативни документи,
постигане на реалистичност на планирането и осигуряване на обществена
подкрепа на политиките, провеждани на местно и областно ниво. Целеви
групи по проекта са осемте общини в област Ловеч.
3. Укрепване на взаимодействието с местната власт, регионалните
структури на централната власт, бизнеса и гражданския сектор.
Установеното добро взаимодействие между областен управител и
териториалните звена на централната администрация, бизнеса, синдикатите и
неправителствени организации е гаранция за постигане на поставените цели
и устойчиво социално-икономическо развитие на област Ловеч.
Областният управител осъществи през 2011 г. системен контрол върху
дейността на териториалните звена на централната изпълнителна власт. С
писмо № АП – 850/24.06.2011 година на Областна администрация Ловеч са
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изискани от териториалните звена на централната изпълнителна власт
доклади за дейността им през първото шестмесечие на 2011 година. Същите
са разгледани и анализирани, след което са набелязани мерки за подобряване
координацията между институциите.
В съответствие с вътрешни правила за подобряване организацията на
работа на областните администрации утвърдени от Министерски съвет е
създадена необходимата организация за прилагането им, а именно:
- със Заповед № 373/16.06.2011 година на Областен управител са
определени длъжностни лица отговорни да следят за промяна на
фактическата обстановка и нормативната база приложима за работата на
Областна администрация Ловеч и своевременно да разработват необходимите
изменения на утвърдените Вътрешни правила и процедури.
Директора на регионална дирекция „Архиви” Монтана от
06.06.2011 година е утвърдил Номенклатура за делата със срокове за
съхраняване на Областна администрация – Ловеч.
Със Заповед № 336/02.06.2011 г. са утвърдени Вътрешни правила
за организацията и дейността на учрежденския архив на Областна
администрация Ловеч.
Разработени са счетоводна политика и индивидуален сметкоплан,
които са в съответствие с утвърдените на МС. Със заповед на Областен
управител са утвърдени и Правила за планиране, разходване и отчитане на
бюджета на Областна администрация Ловеч.
Утвърдени са и Вътрешни правила за провеждане на
инвентаризация на активите и пасивите на Областна администрация Ловеч.
СФУК.

Въведени са основни процедури за предварителен контрол по

разработени, актуализирани и утвърдени със Заповед №
439/13.07.2011 година на Областен управител Ловеч: „Система за финансово
управление и контрол”, „Стратегия за управление на риска”, „Риск регистър”.
За постигане на по-добра координация с териториалните звена на
централната администрация при обслужване на гражданите, на основание чл.
32 ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.7а от Устройствения
правилник на областните администрации със Заповед №299/17.05.2011 г. е
назначена ”Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на
граждани, организации и омбудсмана”.
Всички постъпили в комисията жалби и сигнали се описват в
специален регистър. През 2011 г. са проведени девет заседания, на които са
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разгледани 48 жалби. С цел ускореното решаване проблемите на гражданите
за 43 от тях е поискано становище и съдействие от кметове на общини;
РИОСВ – Плевен; ОД ”Земеделие” Ловеч; РДНСК – сектор Ловеч; Комисия
за защита на потребителите Ловеч; РИО на МОМН – Ловеч; Комисия по
правата на човека, вероизповеданията, жабите и петициите на гражданите;
Регионална дирекция на горите Ловеч; „Дирекция инспекция по труда” –
Ловеч; ОД на МВР – Ловеч; Дирекция „Социално подпомагане” – Луковит;
Служба по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
На 27 декември 2011 г. се проведе обсъждане за изработване на
Задание за обхвата и съдържанието на Оценка за въздействието на околната
среда (ОВОС) за „Изграждане на газопровод Южен поток”. В работната
среща участваха представители на компанията „Южен поток – България” АД,
експерти от областна администрация, представители на общините Ловеч и
Летница и други заинтересовани страни. Форумът бе свикан от областния
управител на основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда
и чл. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и във
връзка с писмо изх. № ОВОС – 1144/06.10.11 г. на Министерство на
околната среда и водите (МОСВ).
По време на срещата се разгледаха всички възможни влияния при
варианта на заданието на ОВОС, представено от „Южен поток – България”, в
който се минимизират в най-висока степен всички отрицателни въздействия.
Заинтересованите страни не изразиха съществени забележки и препоръки
към представения проект на задание.
4. Реализиране на секторни политики
През 2011 г. Областният експертен съвет по устройство на
територията е провел две заседания, на които са разгледани и приети
идейните инвестиционни проекти за:

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор за гр.
Луковит” с обекти ”Идеен проект за канализация и водопроводна мрежа на
агломерация- гр. Луковит част I – канализационна мрежа”, „Идеен проект за
канализация и водопроводна мрежа на агломерация- гр. Луковит част II –
водопроводна мрежа” и „Идеен инвестиционен проект за градска
пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Луковит ”

„Интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен” с три
подобекта: „Водоснабдяване”, „Канализация” и „Пречиствателна станция за
отпадни води”
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Комисията по заетостта (КЗ) към ОСР е орган, подпомагащ
провеждането на държавната политика по заетостта. Съставът е определен
със заповед на Областен управител, съгласно изискването на чл. 9, ал. 5 от
Закона за насърчаване на заетостта.
През 2011 г. са проведени 5 заседания. С решенията си Комисията
съдейства за разработването на по-качествени проектни предложения и попълно усвояване на средствата, което е от особено важно значение за
ангажиране на трайно безработни лица, продължително зависими от
системата за социално подпомагане, за тяхната ресоциализация, за
възстановяване на мотивацията им за връщане на пазара на труда и активно
търсене на постоянна заетост след приключване на проектите.
Комисията по заетостта одобри 8 проектни предложения на
регионални програми по заетостта за 2012 г., разработени от общините
Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица.
Всички програми са утвърдени от Министерство на труда и социалната
политика като чрез тях ще се разкрият 81 работни места за 6 месеца за
дейности предимно по поддръжка на пътища и улици, гробища,
благоустрояване на населените места и др.
В рамките на разпределените 364 102.00 лв. по Национална програма
„От социални помощи към осигуряване на заетост” (НП ОСПОЗ) за област
Ловеч са разработени 7 проекта за 354 754.00 лв., които са одобрени от КЗ.
При тяхното реализиране през 2012 г. ще се разкрият 156 работни места за
1595 човекомесеца.
По националните програми „Старт на кариерата”, „Помощ за
пенсиониране” и „От социални помощи към осигуряване на заетост” в
Областна администрация Ловеч са разкрити 9 работни места.
Областна администрация Ловеч участва в реализирането на проект за
социално включване на Министерство на труда и социалната политика,
финансиран от Световната банка. Общините Ловеч, Луковит, Тетевен и
Ябланица са класирани и към тях е отправена покана за изготвяне на
проектни предложения за дейности, свързани с подобряване на училищната
готовност на деца на възраст до 7 години от семейства с ниски доходи или
деца с увреждания.
В изпълнение изискванията на чл. 49 от Правилника за прилагане
Закона за народната просвета и чл. 26, ал. 4 от Закона за професионалното
образование на заседание от 27.01.2011 г., Комисията по заетостта (КЗ)
съгласува държавния план-прием за учебната 2011/2012 г., който дава
възможност за сформиране на 24 паралелки след 7 клас и 41 паралелки
редовно плюс 4 бр. задочно обучение след 8 клас.
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Областен съвет по условия на труд проведе четири заседания, на
който са разглеждани отчети на „Дирекция инспекция по труда” за
контролната дейност, състоянието на трудовия травматизъм и утвърждаване
програмата за контролната дейност през 2012 г. На едно от заседанията бяха
споделени добри практики на спечелилите национална награда за създадени
здравословни и безопасни условия на труд фирми – „Месокомбинат Русе”
АД – Ловеч, „Златна Панега цимент” АД и ЕТ „Яким Михов” – Априлци.
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, подпомагащ
областния управител при провеждане политиката по етническите и
интеграционни въпроси. Дейността му е регламентирана с приетите през 2011
г. правила за работа. През 2011 г. са проведени 3 заседания на ОССЕИВ, на
които са обсъждани актуални въпроси, касаещи работата по етнически и
интеграционни въпроси в отделните общини на област Ловеч; възможностите
за решаване на проблеми по здравеопазване, образование, благоустрояване на
квартали с компактно етническо население чрез реализиране на проекти;
дейността на здравните медиатори. През месец ноември 2011 г. е проведена
работна среща на представители на общините и други заинтересовани
регионални структури и граждански организации за запознаване с проектите
на „Национална стратегия за интегриране на ромите и други уязвими
етнически групи/общности в сходна ситуация в България (2012-2020)” и
Национален план за действие към нея.
Комисията по чл.11, ал. 1 от Наредба №2/15.03.2002 г. на
Министерство на транспорта и съобщенията за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси (загл. Изм.-ДВ, бр. 44 от 2011 г.) е назначена
със заповед на Областен управител на област Ловеч.
Дейностите
направления:

по

транспорта

са

се

осъществявали

в

следните


промени в областната и републиканската транспортни схеми,
графиците за движение на влаковете и за съгласуване на маршрутно
разписание

Разгледани са жалби, изготвени са становища, в т.ч. едно до
Администрация на Министерския съвет, на които е отговорено

Приета е Областна транспортна схема и информация от сектор
„Пътна полиция – КАТ“ към ОД на МВР – Ловеч относно изпълнението на
Областната програма по безопасност на движението

Издадени са четири разрешения по чл. 29 от Наредба № 2/15 март
2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
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осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (загл. Изм.-ДВ,
бр. 44 от 2011 г.).
Съгласно постъпилите писма от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ комисията е била свиквана пет пъти на заседание. Поради
липса на необходимост са проведени четири заседания. За взетите решения са
съставени протоколи и изпратени по компетентност съгласно изискванията.
Съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в
Република България, със заповед на председателя на Националния
статистически институт е назначена Областна преброителна комисия, която
да подпомага и координира дейностите по преброяването.
Съгласно чл. 18, ал. 2 от Закона за преброяване на населението и
жилищния фонд в Република България през 2011 г. по предварително
съгласуван график, през месец януари 2011 г. служители на Териториално
статистическо бюро (ТСБ) Ловеч осъществиха обучение по общини на
преброители и контрольори, след което са подписани и договори за
извършване на преброяването.
На среща на областният управител на област Ловеч с председателя на
Националния статистически институт (НСИ) доц. д-р Мариана Коцева и
главния секретар Цветан Нанов, проведена на 14.01.2011 г., бяха обсъдени
дейностите на територията на област Ловеч. Дискутирани бяха и въпросите,
свързани с популяризиране на кампанията, нейното протичане,
възможностите за преброяване по интернет, координация на действията
между НСИ, областната администрация и общините за ефективна
информационна кампания, която да предостави навременна и практически
насочена информация на населението и медиите, както и разпространение на
предоставени от НСИ информационни материали чрез медиите и общинските
сайтове.
За областта е постъпила само една жалба – от Георги Христов Цоев от
Тетевен, с искане да бъде определен за преброител. След разглеждане на
материалите Областна преброителна комисия (ОПК) за област Ловеч
потвърди решението на Общинска преброителна комисия (ОбПК) Тетевен.
До края на месец януари общинските преброителни комисии
изготвиха доклади за дейността си по подготовката на „Преброяване 2011 ”, с
които декларираха своята готовност за започването му.
Вторият етап включи дейности, свързани с организацията на самото
преброяване и предаването на материалите. Осъществено е добро
взаимодействие между служителите на ТСБ Ловеч, общините и
Министерство на вътрешните работи (МВР). Преброяването в областта
премина без инциденти.
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В периода 1 – 9 февруари 2011 г. общинските и областна
администрации се включиха активно в информационната кампания в
подкрепа на електронното преброяване. Съгласно изискванията на Закона за
преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през
2011 г. от 10 до 28 февруари се проведе класическото преброяване. През
целия месец февруари беше осигурено дежурство на служител от ТСБ Ловеч
за оказване на съдействие при всички възникнали проблеми.
Преброяването на населението и жилищния фонд приключи с
приемането на материалите от общините в ТСБ Ловеч за тяхната последваща
обработка, съобразно предварително съгласуван график.
Цялостната информационната дейност протече при много добра
организация и изигра положителна роля за провеждане на „Преброяване
2011”. На електронната страница на Областна администрация Ловеч са
публикувани всички разработени от НСИ информационни материали,
касаещи Преброяване 2011 г.
Областната преброителна комисия проведе четири заседания, на които
са обсъдени всички въпроси, касаещи организацията, финансирането и
провеждането на „Преброяване 2011”, дейността на общинските
преброителни комисии, подбора и обучението на преброителите и
контрольорите.
На последното заседание са приети окончателните доклади на
общинските преброителни комисии, след което съгласно чл. 18, ал. 6, т. 4 от
Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република
България през 2011 г., дейността й се прекратява.
Основните задачи на служителите от дирекция „Административен
контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС), които са
пряко ангажирани с дейността по държавната собственост са свързани с
уреждането на всички въпроси, касаещи издирването, актуването,
предаването, стопанисването, управлението и разпореждането с имоти и вещи
– държавна собственост на територията на област Ловеч. Своята дейност
служителите са осъществявали в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост и Правилника за приложението му, а така също и
съобразно изискванията и поставените задачи от Министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Всички постъпили преписки в дирекция АКРРДС са проучвани и
обработвани в определените срокове. При констатиране на непълноти и
неточности, са изисквани допълнително документи чрез писмена
кореспонденция.
През 2011 г. са взети следните мерки по опазването и защитата на
държавната собственост на територията на областта:
11

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ ЗА 2011 г.

•
Всички новосъставени актове за държавна собственост са
въведени в програмата “Регистър имоти”.
•
Водени са главен регистър, регистър за имотите - частна
държавна собственост,
регистър за имотите
- публична държавна
собственост и регистър за отписаните имоти от актовите книги за държавна
собственост.
•
Продължава процедура по преактуване на държавните имоти за
населените места с одобрени кадастрални карти на територията на областта,
както и актуването на новооткритите държавни имоти.
•
Всички копия от актовете за държавна собственост в управление
на Областен управител са предадени в счетоводството и декларирани в
съответните данъчни служби на общините.
•
Разпореждането с имотите – държавна собственост се е
извършвало след разглеждане на преписките в комисия по разпореждане.
През отчетния период са проведени пет заседания на комисията. Разгледани
са всичките постъпили заявления – 16 броя, касаещи закупуване на държавна
земя, върху която заявителят притежава законно изградена сграда; учредяване
право на преминаване през държавни имоти; учредяване право на
преминаване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура през държавни имоти; изкупуване на съсобствени с
държавата имоти.
•
В интернет страницата на Областна администрация Ловеч са
обявявани всички търгове за отдаване под наем и продажби на държавни
имоти, както и административните актове подлежащи на обжалване по реда
на Административно-процесуален кодекс (АПК).
•
На всички нередовни наематели са изпратени писма, след
получаване на справка от счетоводството за неплатени наеми.
•
Извършени са проверки на всички взети решения на заседанията
на Общинските съвети на територията на областта във връзка с тяхната
законосъобразност. Упражнен е контрол на общините на територията на
областта по управлението и разпореждането с общинските имоти.

При отписването на имотите от актовите книги за държавната
собственост от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
сме изисквали преписи от правния анализ, касаещ вещноправния режим на
приватизираните държавни дружества, в резултат на което са открити имоти,
които не са включени в дълготрайните им материални активи. За тези имоти
са съставени актове за държавна собственост.

Въведени са данни на имотите – държавна собственост на
територията на област Ловеч в нова Web базирана система за електронен
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публичен регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален
туризъм, към Министерство на физическото възпитание и спорта.
През 2011 год. са изпълнени следните административни услуги и
основни задачи от служителите в дирекция АККРДС:
СПРАВКА
на извършените административни услуги за 2011 г.
№
по ред

Вид и наименование на административните услуги

Общ
брой

1.

Издаване на актове за публична държавна собственост на
ведомства, министерства и други

73

2.

Издаване на актове за частна държавна собственост на
ведомства, министерства и други

60

3.

Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени
актове за държавна собственост по реда на чл.72 от ЗДС

23

4.

Отписване от актовите книги на имоти частна държавна
собственост преминали в собственост на общините

31

5.

Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски
дружества

15

6.

Отписване от актовите книги на имоти закупени с договор от
Областен управител

7

7.

Отписване от актовите книги на имоти закупени с договор от
Министерство на земеделието и храните

7

8.

Отписване от актовите книги на имоти възстановени с
решение на поземлена комисия

-

9.

Отписване от актовите книги на имоти възстановени със
съдебно решение

2

10.

Отписване от актовите книги на имоти възстановени със
заповед на кмета на община

-

Издаване на заповед за отказ за отписване на имоти от
актовите книги за държавна собсвеност

2
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11.

Издаване на удостоверения, че имота не е актуван като
държавна собсвеност.

519

12.

Издаване на удостоверения за съгласие по реда на чл.33 от
ЗС при продажбата на съсобствен имот

1

13.

Издаване на удостоверения за липса на реституционни
претенции

8

14.

Продажба на държавна земя на лица, притежаващи
собственост върху законно построени сгради по реда на
чл.44, ал.3 от ЗДС

5

Продажба на имоти в управление на МО, чрез Областен
управител на област Ловеч

-

15.

Доброволна делба между държавата и физически или
юридически лица/ликвидиране на съсобственост с
държавата/

2

16.

Учредяване право на пристрояване

-

17.

Учредяване право на прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през
имот – държавна собственост

4

18.

Издаване на заповеди за продажба на имоти – частна
държавна собственост чрез търг

-

19.

Замяна на имоти – частна държавна собственост с
недвижими имоти, собственост на физически и юридически
лица

-

20.

Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижими
имоти – държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС

4

22.

Безвъзмездно предоставяне на имоти – частна държавна
собственост на ведомства по реда на чл.15, ал.2 от ЗДС

25

23.

Безвъзмездно предоставяне на имоти – държавна
собственост на ведомства по реда на чл.18 от ЗДС

12

24.

Предоставяне на помещения – частна държавна собственост
за нуждите на синдикални организации, политически партии

1
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и др.
25

Отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост
чрез търг

3

26.

Отдаване под наем на имоти – частна държавна собственост
без търг по реда на чл.19, ал.5 от ЗДС

2

27.

Продажба на движими вещи с явен търг

-

28.

Продажба на движими вещи с таен търг

2

29.

Настаняване под наем в държавни жилища

2

30.

Получаване на депозитарна разписка по реда на ЗСКИ

-

31.

Издаване на преписи на заповеди, актове за държавна
собственост, договор за продажба и др.

48

Приходите от разпоредителните сделки с държавни недвижими имоти
за 2011г. са както следва :
приходи от продажби на недвижими имоти – 108 525 лв.;
приходи от движими вещи – 11 728 лв. и приходи от наеми – 63 966 лв.
5. Постигане на ефективност при осъществяването на
правомощията на областен управител за упражняване на контрол по
ЗМСМА и ЗА.
През отчетния период, провеждайки държавната политика на
територията на Област с административен център гр. Ловеч, Областният
управител имаше за цел да синхронизира националните и местните интереси
в рамките на регионалната политика.
Съвместно с кметовете на общините и представители на местните
структури на отделните министерства и ведомства бяха решавани проблеми
по транспорта, водоснабдяването, по инфраструктурата, по предотвратяване
на етнически, епидемиологични и други кризисни ситуации и належащи
проблеми.
За всички дейности на Областната администрация бе предоставяна
актуална информация на местните печатни и електронни медии чрез
прессъобщения за всички събития и провеждането на пресконференции и
брифинги.
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В изпълнение на правомощията си по ЗА и ЗМСМА Областен
управител е упражнил системен контрол по законосъобразността на актовете
на органите на местното самоуправление като са проверени 143 протокола
от заседания на Общински съвети Априлци, Летница, Ловеч, Луковит,
Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица с 1379 решения. От тях са върнати за
преразглеждане 14 решения и 1 е оспорено пред Административен съд
Ловеч.
След произведените в края на 2011 г. местни избори, на основание
чл.23 ал.1 от ЗМСМА с покана на Областен управител са свикани заседания
на осемте общински съвети, на които новоизбраните кметове и общински
съветници положиха клетва и встъпиха в правомощията си.
6. Осъществяване взаимодействие с органите на изпълнителната
власт и общинските администрации за провеждане на честни и открити
избори.
Областна администрация Ловеч изпълни дейности, свързани с
организационно – техническата подготовка за провеждане на избори за
Президент и вицепрезидент на Република България, общински съветници,
кметове на общини и кметства. Със заповед № 288/12.05.2011 г. областният
управител определи технически екип и съгласно писмо 02.04139/15.08.2011г. на МС за синхронизиране на конкретните задачи по
подготовка и провеждане на изборите със заповед РД-07-11/19.08.2011 г.,
утвърди План за действие и организационно – техническата подготовка на
изборите на 23.10.2011 г., със съответните срокове и отговорници.
За определяне дължината на бюлетините при изработване на
техническото задание от ОИК се изиска информация за регистрираните ПП,
КП и ИК, кандидатите за общински съветници, кметове на общини и
кметове на кметства.
Съгласно чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки (НВМОП) се проведе конкурс и се избра изпълнител за
отпечатване на изборните бюлетини за провеждане на местни избори.
Заложеният в договора с изпълнителя срок за отпечатването на
бюлетините за МИ (местни избори) беше съобразен с поставените от
Централната избирателна комисия (ЦИК) срокове за приемане на готовите
бюлетини и разпределянето им по общини. Областна администрация и
печатницата - изпълнител на поръчката, изпълниха дейностите по
отпечатването на бюлетините за МИ І-ви и ІІ-ри тур съгласно определените
срокове и без допуснати грешки. Общините получиха изборните бюлетини
срещу подписани тристранни протоколи от представители на Областна
администрация, печатницата изпълнител на поръчката и съответната община.
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Не бяха допуснати пропуски и нарушения при отпечатването,
съхранението, разпределението и получаването на изборните бюлетини.
Създаде се организация по доставката на заявените от общините
избирателни урни и чували, за съхранение на изборните материали, както и
по доставката, и разпределението на изборни книжа и избирателни списъци.
Планираните разходи за подготовка и провеждане на избори за
Президент и вицепрезидент на Република България, общински съветници,
кметове на общини и кметства за област Ловеч бяха в размер на 68 148 лв. в
т.ч. за Областна администрация 8 000 лв.
- Усвоените средства за организационно техническа подготовка на
изборите са в размер на 67 592 лв. в т.ч. Областна администрация 6 444 лв.
- За отпечатване на бюлетините одобрените и разходени средства са в
размер на 57 403 лева.
- За възнаграждения на ОИК, СИК и комисиите по чл.242 от
Избирателния кодекс средствата са в размер на 466 263 лв.
По време на подготовката и провеждането на изборите Областна
администрация поддържаше непрекъснат и ефективен контакт с ОИК и
временно изпълняващите длъжността кмет на община. В резултат на
последователната дейност на екипа беше изградена стройна организация за
законосъобразното протичане на Изборният процес в област Ловеч.
7. Постигане на по-голяма прозрачност в публичния сектор чрез
активен диалог и взаимодействие с административните структури,
местна власт, НПО и медии
И през 2011 г. в изпълнение на заложените предварително цели
основна задача на пресцентъра на Областен управител бе поддържането на
позитивни отношения с всички медии от област Ловеч, гарантиращи
публичност на работата на администрацията, както и проучване на
настроенията в публичното пространство – предимно чрез коментарите в
електронните медии.
Пресцентърът на Областен управител продължи да работи в посока
информиране на обществеността за дейността на Областна администрация.
Ежедневно се обновяваше сайтът на институцията, като за периода са
публикувани в него и излъчени в към медиите общо около 180
прессъобщения /при заложени 35/ и над 600 снимки, отразяващи работата
както на политическия кабинет, така и на администрацията.
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През годината са проведени 6 пресконференции /при заложени 4/, три
от които като част от медийната кампания по Преброяване 2011, и 6
брифинга по конкретни актуални въпроси.
На 14 януари 2011 г. се проведе пресконференция, в която участваха
областният управител, председателят на Националния статистически
институт доц. д-р Мариана Коцева, главния секретар Цветан Нанов,
директорът на Териториалното статистическо бюро в Ловеч Цветозария
Гатева. На журналистите беше предоставена подробна информация за хода на
подготовката, целта и начините на осъществяване на Преброяване 2011 г.
При започването на електронното преброяване на 1 февруари 2011 г.
Областна администрация Ловеч съвместно с ТСБ Ловеч организира
пресконференция с участието на областния управител и на г-жа Цветозария
Гатева – директор на ТСБ – Ловеч. По време на пресконференцията,
областният управител се преброи електронно пред медиите.
При започване на традиционното преброяване от 10 февруари 2011 г.
се проведоха поредни пресконференции в Ловеч и Троян, като в Троян тя бе
водена от зам.-областният управител и председател на Областната комисия
Сашо Данков.
Пресцентърът е осъществявал през годината винаги достъп до
областния управител при желание от журналистите, те са получавали отговор
на всички поставени от тях въпроси. Били са информирани своевременно за
всички визити на министри и зам.-министри, за проведените в
администрацията или организирани от Областен управител информационни
дни, работни срещи в Ловеч и на територията на цялата област Ловеч –
посещение на зам.-министър Иво Маринов по проблемите на туризма,
информационен ден по ОП ”Регионално развитие”, ОП „Административен
капацитет”,
ОП
„Развитие
на
човешките
ресурси”,
ОП
„Конкурентоспособност”, ОП „Рибарство и аквакултури”, като информация
за това е публикувана и може да се проследи в интернет страницата на
Областен управител.
През годината са проведени и различни работни срещи – за работата
на новосъздадената агенция по храните, за промените в Закона за
образованието със зам.-министър Милена Дамянова, с ЧЕЗ Разпределение
България, по енергийна ефективност и много други.
През годината на посещение по различни поводи в област Ловеч бяха
министър-председателят Бойко Борисов, министърът на околната среда Нона
Караджова, председателят на Народното събрание Цецка Цачева,
финансовият министър Симеон Дянков, земеделският министър Мирослав
Найденов, здравният министър Стефан Константинов, зам.-министър Георги
18
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Костов, министър Свилен Нейков и други представители на централната
изпълнителна власт.
През 2011 г. областният управител посрещна консула на Република
Турция в България, немският посланик, представители на американското
посолство у нас, немският посланик Матиас Мартин Хьопфнер, посланика на
Украйна у нас Негово Превъзходителство Микола Балтажи.
След изборите областният управител проведе първите заседания на
новоизбраните общински съвети, като информацията за това бе широко
тиражирана в регионалните медии.
Ежедневно се следят публикациите в пресата и се дава отговор по
всички теми, повдигнати в нея и от компетенцията на областния управител.
За поддържане високия имидж на Областен управител и в изпълнение
на целите за добро сътрудничество с НПО, през годината се проведени
редица съвместни инициативи – създаване на Мобилен център за подкрепа на
двойки с репродуктивни проблеми, залесяване с дружеството на
журналистите, екологична акция за посрещане на знамето на кампанията „Да
изчистим България за един ден” и други.
През 2011 г. поради липса на сигнали в Кутията за сигнали, жалби и
препоръки, както и в електронната поща на Обществения съвет за
противодействие на престъпността и борба с корупцията, той е провел 1
среща и 1 заседание.
През 2011 г. се проведоха две срещи с представители на общините от
област Ловеч във връзка с кампанията „Да изчистим България”, по
инициатива на „BTV Media Group” в която Областна администрация се
включи като партньор с цел да се опази красивата природа на България. Бяха
обсъдени методите на включване на различните институции в областта, както
и по какъв начин да се организира събирането и извозването на отпадъци от
замърсените зони.
8. Ефективно, ефикасно и икономично разходване на бюджета на
Областна администрация Ловеч.
Областна администрация Ловеч е второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити към Министерски съвет. Бюджетните разходи се
одобряват по утвърдена за годината бюджетна сметка и месечен лимит на
разходите. От съществена важност е финансовото обезпечаване на
дейностите, минимизиране на разходите и икономичното разходване на
бюджетния ресурс. Във връзка с това отчета за касовото изпълнение на
Областна администрация Ловеч към 30.09.2011 г. е както следва:
Приходи:
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При план на приходите за 2011 г. 100 000лв. изпълнението на
приходна част на бюджетната сметка е в размер на 169 878 лв. Планът на
приходите е преизпълнен въпреки ограниченията в продажбите на имоти
частна държавна собственост, произтичащи от промените в Закона за
държавната собственост чл.44, ал.1 и ал.2, и чл.3 от Закона за приватизация и
след приватизационен контрол.
Постъпващите приходи в администрацията са предимно от приходи и
доходи от собственост, т.е. от отдадените под наем активи частна държавна
собственост и продажба на такива. Всички постъпващи приходи се отчитат по
сметката на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити - МС.
Разходи:
През отчетния период разходите на Областна администрация- Ловеч
са в размер на 627 693 лв. В това число:
-§01-00- Разходи за заплати на щатния персонал - 263 676 лв.
-§02-00- Други възнаграждения и плащания - 22 197 лв.
-§05-00- Разходи за осигурителни вноски от работодателя - 70 532 лв.
-§10-00- Разходи за издръжка - 252 435 лв.
-§51-00- Основен ремонт - 6 616 лв.
-§52-00- Придобиване на дълготрайни активи - 12 237 лв.
За подобряване на работата по осъществяване на предварителния
контрол и с цел оптимизиране на разходите в администрацията се въведоха
промени във Вътрешните правила за финансово управление и контрол.
Актуализираха се и се утвърдиха със заповед на областния управител
Системи за финансово управление и контрол, Стратегия за управление на
риска, Риск регисър, Антикорупционни правила и Счетоводна политика.
Чрез въвеждането на СФУК Областна администрация Ловеч цели да
постигне максимално възможно равнище на ефективност при управление на
рисковете, управлението и контрола, както и да се осигури разумна
увереност, че целите ще бъдат постигнати, чрез най-ефективното използване
на външните и вътрешни ресурси.
9. Подобряване качеството на административното обслужване на
гражданите и бизнеса чрез реализация на електронни административни
услуги, свързани с управлението на държавната собственост на
територията на Област Ловеч.
Основната цел на Областна администрация Ловеч е да подобри
качеството на публичните услуги, поради постоянно нарастващите
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изисквания на потребителите. На гражданите и юридическите лица е
осигурен „фронт офис“, представляващ Център за административно
обслужване. Центърът за административно обслужване (ЦАО) приема
входящата кореспонденция, регистрира входящи преписки в деловодната
система АКСТЪР, насочва входящата служебна кореспонденция към
адресатите по деловодна система, извежда и изпраща изходяща
кореспонденция. Максималното време за чакане при получаване на
информация и/или обработване на документи се осъществява в рамките на 6
минути. Звеното за административно обслужване предоставя информация за
предлаганите административни услуги, отговаря на запитвания на граждани,
дава разяснения при подаване на съответните заявления, предоставя
информация на граждани на какъв етап от обработката се намират подадените
от тях преписки, както и в какъв срок трябва да получат отговор. Центърът
работи с гъвкаво работно време, без прекъсване от 8.00 до 17.30 часа, като в
случаите, когато има потребители на административни услуги в края на
работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното
обслужване, но не повече от два часа - до 19.30 часа.
В деловодната система през 2011 г. са заведени като входяща и
изходяща кореспонденция 6 987 броя преписки, от тях: жалби, запитвания и
молби на граждани – 172; заявления за услуги – 870; заповеди – 785, в т.ч:
заповеди за дейността – 85, заповеди държавна собственост - 63, заповеди
ЗПГРРЛ – 17, заповеди за отпуск – 177; кореспонденция по изборния процес
– 76, протоколи общински съвети – 85 и кореспонденция ОМП и защита при
бедствия – 20 броя.
Информационните табла са поставени на достъпно място и се
актуализират периодично, като на тях се помества актуална информация
относно търгове, конкурси и др. обявления, отнасящи се до дейността на
администрацията. Оценка на удовлетвореността на клиентите, относно
ползването на административните услуги се извършва с анкета на интернет
страницата.
На
интернет
сайта
на
Областна
администрация
Ловеч
www.lovech.government.bg са представени административните услуги с
описание и формуляри за изтегляне. Областна администрация анализира
процесите свързани с административното обслужване и информационната
сигурност и извърши действия по тяхното оптимизиране. Областна
администрация Ловеч приема и издава документи, подписани с електронен
подпис съгласно правилата, описани в раздел „еУслуги” на сайта.
По проект по ОПАК „По-добро обслужване чрез електронно
управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен райони за
планиране” са разработени два портала за електронни административни
услуги: http://eolovech.egov.bg и http://eimoti.egov.bg. До края на 2011 г.
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порталите останаха в тестов период, поради забавяне на някои дейности по
проекта по независещи от областната администрация причини.
С подписано споразумение между общините от Област Ловеч и
областната администрация по електронен път се предоставят комплексни
административни услуги на гражданите и юридическите лица.
За отчетния период в ЦАО не са регистрирани сигнали за лошо
административно обслужване.
10. Недопускане на неефективни и нецелесъобразни решения,
форми на заобикаляне на закона и съзнателна злоупотреба с власт и
държавни средства.
За ефективно прилагане на Закона за политическа и гражданска
реабилитация на репресирани лица през 2011 година са постъпили 17 броя
заявления по Закона за политическа и гражданска реабилитация на
репресирани лица (ЗПГРРЛ). Проведени са 4 заседания на комисията,
определена със заповед на областния управител и са разгледани 65 броя
преписки. За 35 от тях са издадени заповеди за изплащане. Изплатените
средства са в размер на 54 332 лева.
От общия брой издадени заповеди за 2011 г. 4 от тях са оспорени
пред Административен съд -Ловеч, за което са образувани административно
дело №376/2011г., административно дело №379/2011 г., административно
дело № 50/2012г., административно дело № 62/2012 г. Към настоящия момент
е прекратено производството по административно дело №376/2011г., с което
се потвърждава и законосъобразността на издадената заповед, по
административно дело №379/2011 г. се очаква решението на съда, а по
останалите две дела предстоят провеждането на съдебни заседания.
Изясняването на характера и вида на репресията често е свързано с
набавянето на допълнителни документи и изчакването на становища от
различни държавни органи, което в някои случаи удължава периода за
издаването на заповедите, но въпреки това Комисията успява в разумен срок
се произнася по исканията на заявителите.
Крайната оценка за работата на комисията по съответните преписки на
репресираните лица и/или техните наследници е ефективно прилагане на
Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Във връзка с чл.15, ал.2 от Закона за достъп до обществената
информация (ЗДОИ) е изготвен отчет за постъпилите заявления.
За периода 01.01.2011 г.- 31.12.2011 г. са постъпили три броя
заявления за достъп до обществена информация. В тази връзка са издадени 3
22

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ ЗА 2011 г.

броя решения, с които са уважени заявленията и изисканата информация е
предоставена на предпочитаната форма - хартиен носител.
Не са регистрирани постановени откази по реда на Закона за достъп до
обществена информация. Няма образувани съдебни дела за обжалване на
актове по ЗДОИ пред Административен съд за 2011 г.
11. Подобряване управлението на държавната собственост.
Основните задачи на служителите от Дирекция Административен
контрол, регионално развитие и държавна собственост, пряко ангажирани с
дейностите по държавната собственост, са осъществявани в съответствие с
разпоредбите на Закона за държавната собственост и Правилника за
приложение на закона за държавната собственост, както и съобразно
дадените указания от Министъра на регионалното развитие и
благоустройство.
В изпълнение на функциите по опазването и защитата на държавната
собственост на територията на областта през 2011 г. са предприети следните
действия:
- ново съставени са 133 броя актове за държавна собственост и са
въведени в програмата “Регистър имоти”;
- водят се главен регистър за имотите държавна собственост, регистър
за имотите - частна държавна собственост, регистър за имоти – публична
държавна собственост и регистър за отписаните имоти от актовите книги за
държавна собственост;
- проведени са 3 търга за отдаване под наем на недвижими имоти и 2
търга за продажби на движими вещи /автомобили/държавна собственост;
- изготвени 17 бр. протоколи на Комисията по управление на имоти и
вещи – държавна собственост; изготвени 2 бр. протоколи на комисията по
жилищно настаняване;
-изготвени 56 бр. договори и допълнителни споразумения и
съответните заповеди;
-преактувани са 29 държавни имота за населените места с одобрени
кадастрални карти на територията на областта;
-установени са 9 броя държавни имоти, за които са съставени
първични актове за държавна собственост;
- след получаване на справка от счетоводството за неплатени наеми са
изпратени на нередовните наематели 7 писма;
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- извършен е оглед на 8 броя имоти в управление от Областен
управител Ловеч по местонахождението им от комисия и е изготвено
становище, относно управлението им;
- издадени са 31 броя заповеди за отписване на имоти по предложения
на общините и 49 броя заповеди за деактуване в полза на юридически или
физически лица, като същите са отразени в регистъра на имотите, които са
престанали да бъдат държавна собственост. Издадени са 2 броя заповеди с
отказ за отписване на имоти от актовите книги.
12. Утвърждаване на управлението на човешките ресурси като
стратегическа дейност
Елемент на една от целите на Областна администрация Ловеч за 2011
г. е утвърждаване управлението на човешките ресурси като стратегическа
дейност. През отчетния период е извършен подбор на необходимите
служители чрез провеждане на 3 конкурсни процедури за длъжностите младши експерт – еколог в дирекция АКРРДС, финансов контрольор и
младши юрисконсулт в дирекция АПОФУС.
Конкурсната процедура за длъжността младши експерт – еколог се
проведе два пъти. Първата процедура завърши без допускане до участие в
интервю на явилите се кандидати, поради недостигане на обходимия
минимален брой точки от кандидатите. Вторият конкурс също завърши без
назначаване, тъй като никой не покри минималния брой точки.
Другите два конкурса
разпоредбите в ЗДС и НПКДС.

завършиха

с

назначаване,

съгласно

Назначен е един служител на принципа на мобилност, предвиден в чл.
81а от Закона за държавния служител.
Обучение за новоназначени държавни служители по чл. 35б от ЗДС
преминаха 4 служители, с цел адаптация и повишаване ефективността при
изпълнение на служебните им задължения. Обучение за професионално
развитие през 2011 г. преминаха 8 служителя.
Ежегодно се провежда процедура по атестиране на служителите като
средство за оценка на професионализма и компетентността им. В Областна
администрация Ловеч през 2011 година са атестирани 21 служители и 4 са
повишени в ранг. Контролиращият ръководител оценява трудовото
изпълнение, определя конкретния принос на всеки служител в звеното,
стимулира към поемане на по-висока отговорност, прави предложения за
промяна на възнагражденията. Изготвянето и съгласуването на работните
планове се извършва съвместно с оценяващите ръководители и оценяваните.
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В законоустановения срок бе разработен и утвърден график за
ползване на полагаемия платен годишен отпуск от служителите.
За осигуряване на ефективното изпълнение на специалните
правомощия на областния управител по предложение на директора на
Дирекция АКРРДС се извърши промяна в длъжностно и щатно разписание,
като се трансформира една от длъжностите главен експерт в младши
специалист.
През 2011 г. Областна администрация е изпълнител по два договора с
Дирекция „Бюро по труда“ - Национална програма „От социални помощи
към осигуряване на заетост“ и Национална програма „Старт на кариерата“.
По НП „ОСПОЗ“ са разкрити 4 работни места със заетост 12 месеца, а по НП
„Старт на кариерата“ - 4 работни места със заетост 9 месеца.
През месец юни приключи изпълнението на НП „Помощ за
пенсиониране“.
Към 31.12.2011г. Областна администрация Ловеч, разполага с 5
незаети щатни бройки.
13. Развитие на ефективни отбранителни способности и защита на
населението при бедствия.
Усъвършенстването и развитието на ефективни отбранителни
способности, както и повишаването сигурността на населението и по-доброто
управление при бедствия са част от дейностите, които областният управител
осъществява, подпомаган от Областен съвет по сигурност и Щаба за
координация.
На основание ПМС № 212/ 1993 г. в Областна администрация и в
общините е организирано денонощно дежурство за привеждане на
общинските администрации в по - високо състояние или степен на готовност.
Ежемесечно с дежурните екипи се провеждат инструктажи и по
предварително утвърден график и 12 броя тренировки. Ежегодно се
разработват Указания със срокове до общините за работата по отсрочване на
запасни от повикване във Въоръжените сили при мобилизация. След
обобщаване, контролните числа се представят на Националната комисия по
отсрочване за утвърждаване. През 2011 година е осъществен контрол и е
оказвана методическа помощ на общините за цялостно изпълнение на
задачите по отбранително – мобилизационна подготовка.
През годината няма констатирани извънредни ситуации и не се
наложи свикването на заседания на Щаба за координация.
Основните усилия на защитата на населението при бедствия през
2011г. бяха насочени към:
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- Провеждане на превантивна дейност за недопускане на аварии и
катастрофи от техногенен характер и за намаляване на риска от природни
бедствия. Ръководството на превантивната дейност се осъществява от
областния управител със съдействието на Областна администрация и
ОУПБЗН-Ловеч.
Извършени са проверки на потенциално опасни водни обекти от
междуведомствена комисия. Проведени са 47 бр. проверки на
хидротехнически съоръжения и са съставени 131 бр. предписания на техните
собственици и ползватели. Направен е общ анализ на оценката на риска от
всеки обект. Утвърден е списък на потенциално опасните водни обекти,
съдържащ 26 бр. язовири и 2 шлюза. Същата комисия извърши 26 проверки и
на проводимостта на речните корита на основните реки, преминаващи през
областта. Бяха определени критичните точки и са направени 57 предписания
за подобряване на състоянието им.
Извършени са 30 бр. проверки на потенциално опасни обекти,
работещи с рискови вещества. На основата на анализа на оценката на риска е
изготвен списък с такива обекти, използващи химически вещества, включващ
16 бр. фирми и два обекта, използващи радиоактивни източници с висока
сумарна активност. Два от обектите са класифицирани като обекти с „нисък
рисков потенциал“.
- Актуализиране и усвояване на плановете за защита при бедствия,
подготовка на органите за управление и силите на Единната спасителна
система за готовността им по изпълнение на дейностите по защитата. През м.
юни е извършена основна актуализация на Областния план за защита при
бедствия, тъй като се осъществиха промени в структурите на областните
представителства на централната власт (ОУПБЗН, ПЗИ, ОДБХ). Във връзка
със значимите промените в Закона за защита при бедствия и новите
изисквания към плановете за защита със заповед на областния управител се
създаде работна група за подготовка на нови планове. Срокът за тяхното
изработване е края на март 2012 г.. Същевременно за повишаване на
подготовката на щабовете за координация се проведоха тренировки за
усвояване на общинските планове за защита при бедствия. Такива се
проведоха в 6 от общините. В две от тях – Тетевен и Априлци, се проведоха
учения с участието на екипите на ЕСС. Областния щаб за координация
проведе тренировка по усвояване на дейностите по защита от авария в АЕЦ.
- Подготовка на фирмите и отделни групи от населението за защита
при бедствия. В изпълнение на Външния авариен план при авария в АЕЦ
„Козлодуй“ се проведе обучение на преподаватели и ръководители на
основните и средните училища и детските заведения във всички общини за
действие в условията на радиоактивно заразяване. Обучени бяха 259 класни
ръководители, директори на учебни и детски заведения.
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- Подпомагане и възстановяване при бедствия – през 2011 г. са
отпуснати финансови средства за корекция на речното корито на р. Вит и
предстои последващо укрепване на пътя Тетевен-Боаза в този участък. В тази
връзка е отправено искане до Междуведомствената комисия за
предотвратяване на бедствия и аварии за отпускане на допълнителни
средства.
В заключение ще подчертаем, че Областна администрация Ловеч е
направила своите анализи на работата през изминалата година. И през 2011
г., и през настоящата 2012 г. при изпълнение на функциите си Областна
администрация е съблюдавала и спазвала мерките и приоритети на
правителството при реализирането на секторните политики в различните
области и сфери на работа и ще продължи да го прави.
За подобряване професионалната компетентност на служителите и поефикасното и ефективно изпълнение на служебните задължения, както и за
поддържане на институционалната публичност и прозрачност, част от
приоритетите в работата за 2012 г. на Областна администрация са:
- създаване на ефективен механизъм за въвеждане на новите
структурни промени и подобряването функционирането на администрацията
в съответствие с провежданата от правителството административна реформа
и оптимизация на държавната администрация ;
- усъвършенстване на правилата за възникването и прекратяването на
правоотношенията на държавните служители, както и на други произтичащи
от това отношения и разширяването трудовите им права, в т.ч. правото им на
платен годишен отпуск, възможността за гъвкаво работно време и др., което
ще създаде по-благоприятни условия за качественото предлагане на
административни услуги;
- повишаване усилията за въвеждане на законодателните промени,
произтичащи от изискването за създаване на публичен регистър на актовете,
издадени от Областен управител, който да е обявен на интернет страницата
на областта. Това ще доведе до по-голяма прозрачност в работата на
Областна администрация и ще даде възможност за получаване на повече
информация за издадените актове, особено тези, свързани с управлението и
разпореждането с държавна собственост на територията на областта.
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