УТВЪРДИЛ:..........................................
ПЕНКА НИКОЛОВА
Областен управител
на област Ловеч
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 Г.
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад беше изготвен в изпълнение разпоредбите на чл. 59 от Закона за
администрацията. В него се отчита изпълнението на определените цели на Областна
администрация Ловеч за 2016 г. и на дейностите, които са свързани с упражняване
правомощията на областния управител, определени в Закона за администрацията и
Устройствения правилник на областните администрации.
Дейността на Областна администрация Ловеч е в съответствие с поставените
стратегически цели от програмата на Министерския съвет и Областна стратегия за развитие
на област Ловеч 2014-2020 г.
Осъществявайки своята дейност, чрез реализиране на ефективни политики за
изпълнение на определените цели за 2016 година се стремим да изградим една модерна
администрация, която да предоставя по-добро и качествено обслужване на гражданите и
бизнеса. Ние се ръководим от основните приоритети на правителството за гарантиране
върховенството на закона и утвърждаване на Областна администрация Ловеч, като
администрация работеща ефективно и прозрачно за подобряване на показателите в различни
направления като изграждане на необходимата техническа инфраструктура, опазване на
околната среда, пазара на труда и ограничаване на безработицата чрез активно участие в
националните програми, увеличаване доходите на населението и създавaне на по-добри
условията на живот, разрешаване на демографските проблеми, подпомагане на
образованието, здравеопазването, културата, туризма и други.
Докладът е структуриран, съгласно заложените цели за 2016 г. 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 за 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 честни и прозрачни избори ;
7.
Превантивни дейности за предотвратяване на бедствени ситуации на
територията на област Ловеч;
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8.
Устойчиво и интегрирано развитие на системите за финансово управление и
контрол в ОА;
9.
Повишаване капацитета на администрацията в областта на информационните
технологии;
10.
Качествено и своевременно предоставяне на административни услуги.

ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ
Областният управител на област Ловеч упражнява правомощията, които са му
определени в Закон за администрацията и Устройствен правилник на областните
администрации. Той се подпомага от областна администрация и членове на политическия
кабинет, на които със заповед са определени ресорите за които отговарят. Политическият
кабинет осигурява провеждането на държавната политика на територията на област Ловеч.
През отчетния период, в съотвветствие с поставените стратегически цели от програмата
на Министерския съвет и за изпълнение на определените цели на Областна администрация
Ловеч за 2016 година, членовете на политическия кабинет изпълняваха своите задължения
като ръководители и членове на различни комисии и съвети, осъществяваха контакти и
взаимодействие с тероториалните структури на централната и местната изпълнителна власт,
НПО и граждани, участваха в чествания на годишнини, празници и други инициативи.
По предварително обявен график Областният управител на област Ловеч, заедно с
членовете на политическия кабинет организираха изнесени приемни във всички общини на
територията на област Ловеч, в които жителите на съответните населени места,
представители на бизнеса и други организации имаха възможност да поставят въпроси от
различен характер и да отправят молби за съдействие по различни проблеми. Чрез подобрено
сътрудничество и съвместни действия с представители на законодателната и местната
изпълнителна власт са търсени най-добрите варианти за тяхното решение.
В началото на 2016 г. по покана на камарата на мебелните производители и община
Ловеч беше проведена среща с представители на бизнеса и зам.-министъра на икономиката
Любен Петров и Владимир Каролев - съветник на министъра. След срещата гостите бяха
поканени и в Областна администрация Ловеч, където бяха обсъдени икономическото
състояние на региона и възможността за провеждане на подобни срещи с местния бизнес и в
други общини от областта. Беше подчертано, че поставените в Ловеч проблеми са проблеми
и на други населени места. Коментирана беше и възможността за синхрон между бизнеса и
образованието, което да спомогне за развитието на икономиката в региона и подобряване на
условията за живот.
През 2016 г. започна подготовката на голям инвестиционен проект на МЗ по ОП РР
2014-2020, насочен към спешната медицинска помощ. За изясняване на проблемите свързани
с определянето на сгради и терени за нуждите на спешната бяха проведени работни срещи с
представители на МЗ, РЗИ и общините от Област Ловеч. След обсъждането на всеки
конкретен случай, бяха приети необходимите решения на общинските съвети Троян,
Летница, Ябланица, Луковит, Тетевен.
В резултат на падналите проливни дъждове през месец май и рязкото покачване на
водите в р. Осъм беше получен сигнал за критична обстановка, възникнала в района на
защитната дига, разположена в североизточната част на с. Йоглав, община Ловеч. Със
заповед №РД-07-82/07.05.2016 г. на областния управител е приведен в действие Областния
щаб за защита при бедствие. Членовете на щаба извършиха оценка на обстановката на място
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и дадоха становища относно необходимите аварийно-възстановителни дейности за
недопускане разрушаване на целостта на защитната дига.
Областният управител на област Ловеч и ректорът на Лесотехническия университет,
водени от разбирането на своите отговорности и задължения за изграждане на общество,
основано на знания, убедени в необходимостта за подобряване на качеството на живот и
гарантиране на нуждите на сегашното и бъдещите поколения, сключиха договор за
партньорство в областта на социално-икономическото развитие, образованието, проучването
и опазването на околната среда и на устойчивото използване на природните ресурси в
Ловешка област. За организиране и координиране на съвместната дейност беше създаден
Областен академичен координационен съвет. Договорът е със срок на действие 5 години и
създава условия за съвместна работа и препоръки по отстраняване на пропуски в
организацията на туризма в региона, създаване на нови туристически маршрути и услуги,
популяризиране на специалността „Алтернативен туризъм” сред младите хора, завършващи
средното си образование в област Ловеч с цел създаване на високо квалифицирани кадри за
сектора, които да се реализират в региона. Инициативата беше подкрепена и от Ловчански
митрополит Гавриил, който присъства на подписването и изрази положителното си
отношение към всяка дейност, която би създала условия младите хора да останат и работят в
нашия край. Той адмирира и усилията на областния управител за развитието на туризма, в
това число и на поклонически туризъм. Проведена беше работна среща с представители на
Лесотехнически университет – София, РУГ – Ловеч и експерти от администрацията.
Изготвена беше презентация, представена на XVIII Международна научна конференция
„Управление и устойчиво развитие“, 25-27 март 2016 год, Юндола. В резултат от това
сътрудничество Областна администрация Ловеч получи сертификат „Лоялен партньор Global
Water Health” на Балканска кръгла маса „Иновации в уелнес и СПА индустрията”, проведена
в гр. Банкя.
При откриване на конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през
2016 г.”, организирана по инициатива на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средни предприятия, областният управител заяви, че вече са одобрени над 200 проекта на
малки и средни предприятия и над 40 млн. лв. по плана „Юнкер” са на разположение на
български фирми, което показва, че българските предприемачи и собствениците на малки
фирми са активни и така трябва да продължат, но за постигане на икономически растеж е
необходимо по-добро взаимодействие между общините, държавата, бизнеса и
неправителствения сектор.
Областният управител на област Ловеч взе участие в конференция по въпросите на
социалната икономика и социалното предприемачество. Тя беше организирана от
Икономическия и социален съвет на България и Община Ловеч в партньорство с
Министерство на труда и социалната политика. Темата беше „Ролята на местната власт за
развитието на социалната икономика и социалното предприемачество - опит и
предизвикателства”. На конференцията бяха представени анализ на Икономическия и
социален съвет на България и възможностите за социално предприемачество.
По инициатива на представители от Китай през 2012 г. беше подписан меморандум за
сътрудничество между провинция Хъйлундзян и Областен управител на област Ловеч. В
тази връзка на 17.10.2016 г. китайска делегация посети гр. Ловеч. На проведената работна
среща беще представена презентация „Област Ловеч – област на възможности“ и с
представители на бизнеса, ОД „Земеделие“ Ловеч, БАБХ Ловеч, браншови организации и др.
заинтересовани страни бяха обсъдени възможностите за обмен в областта на селското
стопанство и хранителната промишленост. Областният управител изрази увереност, че
обменените добри практики и иновативни решения ще разширят хоризонтите между нашите
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страни и ще помогнат да намерим взаимоизгодни решения в търговията с хранителни
продукти, ще помогнат в създаването на ползотворни контакти за сътрудничество и обмен на
данни, както и за сключване на конкретни сделки, привличане и реализиране на инвестиции
и по-нататъшно развитие и насърчаване на търговските отношения в земеделския сектор
между България и Китай.
Областният управител и Президента на Република България бяха в гр. Летница при
откриването на нови производствени мощности за преработка и консервиране на плодове в
предприятието „България Фуудс”. С новата мощност се очаква да се достигне годишно
производство от 6-7 хиляди тона и да бъдат разкрити 400 нови работни места.
Партньори в компанията са двама българи и немска фирма, на които президентът благодари,
че са създали тази модерна инсталация в самото сърце на България и че увеличават
заетостта, особено в пиковите месеци за обработка на продуктите. Областният управител
поздрави инвеститорите за мащабния проект, за далновидността и професионализма, за това
че са избрали област Ловеч за своя бизнес. С думите „Инвестиции! Това е паролата за успеха
на всяка икономика, това е ключът към развитието - инвестиции в образование, в
инфраструктура, в здравеопазване, в производство“ той се обърна към собствениците на
предприятието и немската фирма Lenox.
През месец август областният управител посрещна Елена Приходко – ръководител на
отдел "Вътрешна политика и двустранни отношения" в Посолство на Руската Федерация,
която беше в Ловеч на 22 август – Деня на освобождението на града от османско
владичество. По време на водените разговори бяха обсъждани възможностите за
взаимодействие в сферата на туризма, в т.ч. на поклонническия туризъм, като областният
управител поиска област Ловеч да бъде включена в програмите на руските туроператорски
фирми. На срещата е обсъждано и представяне на областно ниво, съвместно с Посолството
на Руската федерация, МОН и РУО-Ловеч, на програми за висше образование, предоставяни
от руски ВУЗ-ове. За разширяване на сътрудничеството между двете държави и търсене на
взаимноизгодни дейности, областният управител отправи покана към новоназначения руски
посланик да посети област Ловеч.
Областният управител и членове на политическия кабинет участваха в редица
тържества и чествания на годишнини: тържественото честване на 135-годишнината от
основаването на ВВМУ. поклонение пред паметта на Христо Ботев и неговите четници,
загинали на в. Околчица, край гр. Враца, възпоменание в м. Костина- 140 годишнина от
гибелта на Георги Бенковски, 139-годишнина от Шипченската епопея, празник на град
Априлци и отдаване на почит към мъчениците от Носелския манастир.
През месец декември в Ловеч беше проведена конференция на тема „Правото на избор път към личното достойнство на хората с интелектуални затруднения”. Конференцията беше
организирана съвместно между Областна администрация Ловеч и Сдружение „Закрила” в
партньорство с Български център за нестопанско право и Българската асоциация за лица с
интелектуални затруднения в рамките на проект „Подкрепа и право на избор за хора с
интелектуални затруднения”. Идеята Областна администрация Ловеч да бъде като партньор
на проекта е дошла, когато областният управител и служители от администрацията са
посетили Дневния център на Сдружение „Закрила”, а директорът Мария Недялкова ги е
запознала с историята и дейността на центъра и на Българската асоциация за лица с
интелектуални затруднения - национална мрежа от родителски организации, която се
застъпва за провеждане на национална и местна политика, която зачита правата на лицата с
интелектуални затруднения и спомага за изграждане на необходимата им подкрепяща среда
и пълна интеграция в обществото. Тогава беше обсъден проектът на сдружение Закрила
„Имаш право да решаваш!“, основната цел на който е да се повиши качеството на живота на
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хора с интелектуални затруднения от Ловешка област чрез популяризиране практиката на
подкрепеното вземане на решения за упражняване на права и личен избор с оглед създаване
на възможности за поемане на по-голям контрол върху живота си. На конференцията
представители на Сдружение „Закрила” показаха добри практики на модела за Подкрепеното
взимане на решение при хора с интелектуални затруднения. Те са разработени в рамките на
проекта и са в подкрепа на представения на конференцията проект на нов Закон за
физическите лица и мерките за подкрепа, внесен от Министерски съвет в 43-то Народно
събрание. Очакванията са, че този проектозакон ще отмени старата порочна практика за
поставяне под запрещение и за лишаване от граждански права хора с интелектуални
затруднения и психично-здравни проблеми, които по сега действащия Закон за лицата и
семейството от 1945 г. се смятат за недееспособни граждани.
Стана традиция в сградата на Областна администрация Ловеч да се организират
ученически изложби. При откриване на поредната изложба
„Със слово и четка”
осмокласниците от ГЧЕ „Екзарх Йосиф I” изложили своите творби бяха приветствани от
областният управител, които им пожела да продължават да се трудят и успешно развиват в
областта, която са си избрали.
Със съдействието на областния управител децата от НУ „Любен Каравелов” в
тетевенското село Бабинци получиха дарение спортни екипи от семейството на Ислям
Атакан.
По повод бъдещото председателство на Съвета на Европа от България беше проведена
информационна среща, организирана от Областния информационен център. На срещата
присъстваха представители на общински администрации, Регионално управление на
образованието – Ловеч, Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Ловеч, Дирекция
„Бюро по труда“ – Ловеч, неправителствени организации и кариерни консултанти от
Центъра за кариерно ориентиране – Ловеч и от Кариерен център към ДРСЗ - Ловеч.
Особено внимание беше отделено на важната роля, която ще има страната ни през
първото полугодие на 2018 г. Заедно с двете държави от „триото“ Естония-България-Австрия
ще имаме възможността да ръководим и координираме политиките на ЕС, и че
изключително важно за България в момента е да подготви и проведе едно силно
Председателство, да привлече международното внимание, да покаже най-добрите си страни
и да извлече максималните позитиви от това.
2016 година завърши с Ден на отворените врати с областен управител за един ден,
организиран от Областна администрация Ловеч. По покана на областния управител
представители на Ученическия съвет на Професионалната гимназия по ветеринарна
медицина в гр. Ловеч замениха нея и колегите й в този ден. Програмата на младите
управленци започна с опознавателна среща с целия екип на администрацията. Младите
управленци се представиха и казаха, че за тях представлява интерес как и какво прави една
такава администрация и заявиха какви длъжности искат да изпълняват. В ролята на областен
управител влезе великотърновецът Даниел Гългълов, ученик от 10 клас, Стела Латураки от
11 клас и деветокласникът Владимир Йорданов заеха местата на зам. областни управители.
Главен секретар на Областна администрация стана Васил Яниславов от 12 клас, Минко
Минков и Радослав Николов поеха функциите на директор на дирекция, Ани Матева на
технически сътрудник, а изпълняващ функцията на служител „Връзки с обществеността”
беше Диян Петков.
Областният управител Даниел Гългълов проведе оперативка на младежкия екип, след
което свика заседание с участието на експерти от администрацията. Експертите представиха
на младите си колеги Областния план за младежта 2016 г. По време на дебата стана ясно, че
разработеният от администрацията документ е одобрен от младия екип. Заложените
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дейности са важни, интересни и полезни, а екипът на Гългълов заяви интерес да продължи да
работи по поставените въпроси и съвместно с НПО. По време на срещата бяха коментирани
възможности за младежки обмен и летни стажове в Областна администрация, както и
организацията на младежка конференция на Ученическите съвети от област
Ловеч. Младежите благодариха за предоставената им възможност да се запознаят с работата
на Областна администрация Ловеч, което е било интересно и полезно за тях. Областният
управител им пожела този ден да е едно добро начало в тяхната кариера и ги поздрави, че се
интересуват от работата на държавните институции, че са активни и желаят да знаят повече.
Освен това Областна администрация Ловеч е отворена за всички млади хора, които имат
въпроси или предложения, които искат да споделят.
1.
СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕ ПРИОРИТЕТИТЕ НА
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕГИОНАЛНО НИВО
1.1 Подобрена координация за постигане на устойчиво социално-икономическо
развитие и подобряване на бизнес климата в област Ловеч.
През 2016 г. продължиха да се провеждат работни срещи с представители на
териториалните звена на централната администрация. Подобрена беше координацията с тях
и търсени най-добрите варианти за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие
и подобряване на бизнес климата в област Ловеч.
В изпълнение на сключения договор за партньорство в областта на социалноикономическото развитие, образованието, проучването и опазването на околната среда и на
устойчивото ползване на природните ресурси в Ловешка област с Лесотехническия
университет бяха водени разговори и организирани срещи, на които са обсъждани
възможностите за развитие на туризма в региона, за което беше изготвена презентация за
възможностите за развитие на алтернативен туризъм, представена на проведената през месец
март 2016 г. XVIII Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“.
През 2016 г. започна подготовката на голям инвестиционен проект на МЗ по ОП РР
2014-2020, насочен към спешната медицинска помощ. За изясняване на проблемите свързани
с определянето на сгради и терени за нуждите на спешната бяха проведени работни срещи с
представители на МЗ, РЗИ и общините от Област Ловеч. След обсъждането на всеки
конкретен случай, бяха приети необходимите решения на общинските съвети Троян,
Летница, Ябланица, Луковит , Тетевен.
За подпомагане икономическото развитие на област Ловеч бяха установени контакти с
китайската провинция Хъйлундзян, делегация от която посети област Ловеч на 17.10.2016 г.
Проведена беше работна среща с представители на бизнеса, ОД „Земеделие“ Ловеч, БАБХ
Ловеч, браншови организации и др. заинтересовани страни, основно в сферата на селското
стопанство и млекопреработване.
1.2 Провеждане на ефективна политика за регионално развитие на ниво NUTS 2.
Осъществена беше координация със Секратариата на РСР на СЗР относно провеждане
на заседанията на РСР на СЗР и КК на СЗР. Областният упрявител участва в проведените
четири заседания на РСР на СЗР. Обсъждани бяха представените предварителните материали
и бяха изпратени предложения за точки в дневния ред на планираните заседания, както и
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проект на Годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЗР за 2017 г.. В тази
връзка бяха изготвяни становища по обсъжданите теми. Осъществена беше координация с
МРРБ и общините за набиране на необходимата информация за Портал за обществените
консултации, във връзка с публикуване на областните стратегии и общинските планове за
развитие.
При подготовката на проектни предложения, включени в част „Инвестиционна“ на
Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна
България беше осъществена координация с Областна администрация Плевен и общините
Ловеч и Троян за изготвяне на два броя проектни фишове за проектите „Туристически
маршрут Вия Траяна Балканика“ и „Изграждане на инфраструктурата на северна (Сврачи
дол) и южна бизнес зони в гр. Троян, които бяха представени за обсъждане в МРРБ.
За целите на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на СЗР 20142020 за 2015 г. беше осъществена координация за събиране на информация от общините, от
област Ловеч, ДРСЗ и ОПУ – Ловеч. След запознаване с Годишния доклад за наблюдение на
изпълнението на РПР на СЗР 2014-2020 за 2015 г. и годишните доклади за наблюдение
изпълнението на Общинските планове за развитие беше изготвено предложение за
допълнение, което е представено на заседанието на РСР на СЗР.
През отчетния период бяха проследени условията за кандидатстване по процедурите за
подбор на проекти по:
 BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по ОП РЧР;
 BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефктивност и използване на
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни
системи“;
 „Развитие на клъстери в България“ по ОП ИК;
 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по ОПНОИР.
Областният управител на област Ловеч беше участник като редовен или резервен член
на КН на ОП. За тези си участия той беше подпомаган от експертите в администрацията,
които са запознати с протоколите, взетите решения и материалите от трето и четвърто
заседание на КН на ОП НОИР 2014-2020, четвърто и пето заседание на КН на ПРСР 20142020, с изискванията на Наредбата на подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Изготвени бяха становища и
попълвани формуляри за вземане на решение чрез писмени процедури. Проследявани бяха
протоколите от проведените процедури на КН на Споразумението за партньорство, ОП
НОИР и ПРСР.
Изготвени бяха становища относно проектите на Наредба за условията, реда и
сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане и изпълнение на Концепцията и схемите за
пространствено развитие и Наредба за определяне на условията, реда и механизма за
функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от
европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН).
Осъществена беше координация и оказано съдействие на Министерство на
икономиката за провеждане на регионална среща посветена на Иновационната стратегия за
интелегентна специализация 2014-2020. Изготвена беше информация относно
съответствието на приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Ловеч 2014 –
2020 г. и направленията в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 20142020. Експерти от администрацията участваха в организирани работни и информационни
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срещи: „Подготовка, изпълнение и управление на проекти“ по ОП „Иновации и
конкурентоспособност 2014-2020“.
1.3 Координация на дейностите по регионално развитие с органите на местното
самоуправление и местната администрация.
Областният съвет за развитие на област Ловеч осъществява своята дейност на
основание чл. 22 ал. 1 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл. 62, от
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 32 от Закона за
администрацията. Със заповед № РД-07-75/ 18.04.2016 г. на областния управител на Област
Ловеч беше актуализиран състава на Областния съвет за развитие. На проведеното на
20.10.2016 г. заседание беше приета Областната стратегия за развитие на социалните услуги
на област Ловеч 2016 – 2020.
Осъществена беше координация с общините от област Ловеч във връзка с:
• провеждането на инициативата „Европейски награди за насърчаване на
предприемачеството 2016“ и номинациите „Инвеститор на годината 2015“ на
Българската агенция за инвестиции;
• подробна отчетна информация за предоставените и администрирани от тях
държавни помощи, имащи характер на УОИИ през 2014 и 2015 г. Събрана беше
и обобщена информация относно планиране на обучение на експертите,
занимаващи се с държавни помощи, която е изпратена на Министерство на
финансите;
• събиране и обобщаване на информация, необходима на Министерство на
туризма за изработването на инвестиционна карта в сферата на туризма.
По инициатива на „ЧЕЗ Електро България“ беше организирана и проведена работна
среща с представители на общините от област Ловеч. Тема на срещата бе „Предприети от
компанията действия за подобряване качеството на доставките на електроенергия и услугите
предоставяни на територията на областта“. В тази връзка изискахме от общините да
представят своите проблеми и въпроси които имат за обсъждане на срещата.
Информация за конкурса „Обичам прородата – и аз участвам“, в рамките на кампанията
на МОСВ „За чиста околна среда 2016“ беше изпратена на училищата от област Ловеч.
Във връзка с поредния конкурс на „Фондация за прозрачни регламенти“ за наградите за
прозрачност и партньорство в дейността на общинските и областни администрации“ на
общините е изпратен регламента за участие.
Изготвена беше информация до Министерския съвет и МОСВ във връзка възможността
Областна администрация Ловеч да кандидатства по програма „The Balkan – Mediterrnean
Cooperation Programe” с проект за опазване и наблюдение на Горното езеро на Глава Панега.
В тази връзка беше осъществена кореспонденция с потенциални партньори по проекта от
Гърция и Албания. Проектът не е подаден за кандидатстване поради съгласуване от МОСВ
след срока за кандидатстване.
Подготвени са документи, необходими на Община Троян за кандидатстване с проект
„Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавна
администрация, находяща се в гр. Троян, пл. Възраждане 1“ по ПО2 на ОП РР 2014-2020.
Експерти от администрацията участваха в информационен ден организиран от
Министерство на културата и ОИЦ Ловеч, посветен на програма „Творческа Европа“ и
програма „Европа на гражданите“.
Експерти от администрацията проследяват възможностите за кандидатстване с
проектни предложения:
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По програма „Еразъм +“, ключова дейност 3 беше изготвено проектно предложение и
писмо до Главния секретар на Министерския съвет за становище. Поради тромавата
процедура и липсата на отговор от МС, проектът не е подаден.
Във връзка с обявения от АХУ конкурс за финансиране на проекти, насочени към
интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда, съгласно
Методиката по чл. 25, ал. 1 и чл. 8, т.5 от ЗИХУ, беше подадено проектно предложение за
приспособяване и оборудване на работно място на лице с увреждане. След одобряване на
проекта „Адаптивна работна среда в Областна администрация Ловеч“ беше сключен договор
с Агенцията и съгласно определения график на дейностите започна тяхното изпълнение.
Сключени бяха договори с изпълнители, извършени бяха строително-ремонтни дейности,
доставени бяха обзавеждане и оборудване, необходими за работното място на лице с трайно
увреждане. През третото тримесечие приключиха дейностите по изпълнението на проекта.
Изготвени бяха финансов и технически доклад, приемо-предавателни протоколи, анализ, акт
19 и др., които бяха представени на АХУ. За приключване на проекта беше извършена
проверка от представител на агенцията.
1.4 Координация, мониторинг и контрол по изпълнението на НПЕЕМЖС.
В изпълнение на ПМС №18/02.02.2015 г. „За приемане на Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите,
отговорни за реализацията й“ /НПЕЕМЖС/ и ПМС №105/18.02.2015 г., №114/05.2015,
№282/10.2015, №23/02.2016 г. бeше извършено следното:
 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 Заявления за Интерс и Финансова Помощ и подписаните договори
от ББР/Българската банка за развитие/. В резултат на това ежеседмично се актуализираше
информацията в оперативните справки;
 Ежеседмично се изготвяше и изпращаше до МРРБ Справка „Текущ напредък“ по
програмата за общините от областта. Даваха се консултации относно документите за
кандидатстване и допустимост на сградите за участие в програмата;
 Всеки месец се изготвяха Регистър „Общ напредък“ и Регистър „Обществени
поръчки“ с информация за текущото изпълнение на НП в областта за СС с подписани
договори за целево финансиране, изпратени до МРРБ.
 Комисията по проверка и контрол на документите, необходими за попълване на
контролен лист, преди подписване на Договор за целево финансиране/ДЦФ/ на
СС/Сдружение на собствениците/ от общините в областта, провери 2 досиета на СС – гр.
Тетевен, изготвени 2 протокола, сключени 2 договора за целево финансиране;
 В изпълнение РМС №282/19.10.2015 г. се извърши мониторинг на референтните
стойности за допустимите дейности на документацията за обществени поръчки/ОП/ по ЗОП
на:
шестнадесет ОП за сгради – СС от гр. Тетевен, изготвени бяха контролни
листи и придружителни писма, изпратени до общината, МРРБ и ББР;
две ОП за единадесет сгради – СС от гр. Ловеч, изготвени бяха контролни
листи и придружителни писма, изпратени до общината, МРРБ и ББР;
осем ОП за сгради – СС от гр. Троян, изготвени бяха контролни листи и
придружителни писма, изпратени до общината, МРРБ и ББР.
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 В изпълнение на същото РМС №282/19.10.2015 г. беше извършен и мониторинг на
референтните стойности за допустимите дейности на сключени договори с външен
изпълнител по ЗОП както следва:
пет договора от гр. Тетевен, изготвени бяха контролни листи и придружителни
писма, изпратени до общината, МРРБ и ББР;
шест договора от гр. Троян, изготвени бяха контролни листи и придружителни
писма, изпратени до общината, МРРБ и ББР.
 Осъществен беше контрол относно подписване от областния управител на 29 анекса
– фаза 1 и фаза 2 към договори за целево финансиране на СС от гр. Ловеч, Луковит, Тетевен
и Троян, изготвени бяха придружителни писма, изпратени до ББР.
 Изготвени бяха:
- протокол – Приложение №5 към договор за целево финансиране
№ЕЕ177/17.03.2015 г. за блок „Светлина“ гр. Луковит, изпратен до МРРБ и
общината;
- нов Регистър на сключените договори с външни изпълнители с актуална
информация за състоянието на Програмата на територията на областта,
изпратен до МРРБ;
- писмо до ББР, относно получаване на информация за преведените средства
на общините по сключените ДЦФ;
- таблици Бюджетна прогноза и Прогноза парични потоци за плащанията по
общини и за областта по ДЦФ, сключени до 10.02.2016 г. през 2016, 2017 и
2018 г., изпратени до МРРБ;
- становище относно реализация на „Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради в общините от област
Ловеч“.
През 2016 г. бяха сключени 33 ДЦФ, една сграда в гр. Луковит беше въведена в
експлоатация и пет сгради в гр. Тетевен са готови за въвеждане в експлоатация.
2.
ПОВИШАВАНЕ
ЕФЕКТИВНОСТТА
ПРИ
ПРОВЕЖДАНЕ
НА
СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ
2.1.
Ефективна координация на взаимодействието между заинтересованите
страни за увеличаване на заетостта, подобряване на качеството и ефективността на
социалните, здравни и образователни услуги.
През 2016 г. бяха проведени четири заседания на Комисията по заетостта към
Областния съвет за развитие във връзка с обсъждане и съгласуване на предложение за
държавен план – прием за учениците завършили седми и осми клас в училищата на област
Ловеч за учебната 2016/2017 г., разглеждане на постъпилите в ДБТ заявки за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по схемите „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за
младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 от
работодателите на територията на областта и класиране на одобрените заявки в рамките на
квотното разпределение на база финансовия ресурс за област Ловеч, одобряване на
разработена Методика за подбор и оценка на проектни предложения, кандидатстващи за
финансиране по Регионална програма за заетост и обучение на област Ловеч за 2016 г. и
одобряване на посъпилите предложения. На база предложените от общините програми беше
разработена Регионална програма за заетост и обучение на област Ловеч за 2016 г., която
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беше одобрена на проведеното на 27.09.2016 г. заседание на Комисията по заетостта към
ОСР и утвърдена от министъра на туда и социалната политика.
През 2016 г. продължи работата по разработване на Областна стратегия за развитие на
социалните услуги (ОСРСУ) 2016 – 2020, като бяха изготвени:
•
Отчет за 2015 г. за извършените дейности относно изготвянето на ОСРСУ
2016-2020;
•
Анализ на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги в
област Ловеч;
•
Структура на ОСРСУ 2016-2020;
•
План за действие към ОСРСУ 2016-2020;
•
Разработване на направленията в ОСРСУ 2016-2020;
ОСРСУ 2016-2020 беше съгласувана с РДСП Ловеч, след което във връзка с
обсъждането и приемането й от ОСР бе изготвена и представена презентация.
Във връзка с изготвянето на областна здравна карта на област Ловеч и съгласно
указанията на МЗ бяха свикани и проведени две заседания на комисията, за които са
изготвени протоколи. Протоколите от заседанията, както и становищата и предложенията на
общините бяха предоставени на Министерство на здравеопазването. С Решение №202 от 24
март 2016 г. на МС беше утвърдена Национална здравна карта в т. ч. и здравна карта за
Област Ловеч.
След влизането в сила на новия Закон за училищното и предучилищно образование,
съвместно с РУО Ловеч и с участието на заместник министъра на образованието Деян
Стаматов беше организиран и проведен форум „Професионалното образование и бизнеса в
общините на област Ловеч – потребности и перспективи“. На форума бяха представени
професиите и специалностите на професионалните гимназии и обсъдени потребностите на
работодателите от областта.
В края на 2016 г. започна подготовката за изработване на Областната стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017–2018. В тази връзка бяха
проведени работни срещи с РУО Ловеч, Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващо образование Ловеч и беше обсъден проект на Анализ на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
В изпълнение на задълженията по чл. 266, ал. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование и във връзка с чл. 4, ал. 5 от Правилника за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата със
заповеди на областния управител бяхса определени представители на работодателите към
професионалните гимназии, които бяха изпратени на съответните професионални гимназии.
След запознаване с документите за реда и условията за изпълнение на дейностите по
проект „Студентски практики“ – фаза 1 по ОП РЧР 2014-2020 с цел включване на Областна
администрация Ловеч в проекта, бяха регистрарани ментори и обяви за практиканти по
схема „Студентски практики“ на ОП НОИР 2014-2020. Осъществена беше комуникация с
кандидат-практиканти.
Експерти от дирекция АКРРДС участваха в работна среща по Проект на Програма за
популяризиране на православието в Община Ловеч за периода 2016-2020 г. и в отворена
дискусия по проект COMWORK за обмяна на добри практики за признаване и валидиране
на компетенции на специалисти от социалната и образователната сфера, организирана от
сдружение „Знание“;
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Осъществена беше координация за провеждане на 18.12.2016 г. на конференция на тема
„Правото на избор - път към личното достойнство на хората с интелектуални затруднения”,
организирана съвместно между Областна администрация и Сдружение „Закрила” в
партньорство с Български център за нестопанско право и Българската асоциация за лица с
интелектуални затруднения в рамките на проект „Подкрепа и право на избор за хора с
интелектуални затруднения”. По време на конференцията бяха представени основните
акценти в Проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, внесен от
Министерски съвет в 43- тото Народно събрание на 04.08.2016 г.
За реализиране на инициативата за провеждане на национално велосъстезание през
2017 г., посветено на 180 години от рождението на Васил Левски беше събрана информация,
относно събитията в календара на Българския колоездачен съюз за 2016 г., проведени бяха
работни срещи с представители на Българския колоездачен съюз, Тур клуб Ремарк и др.
Осъществена беше кореспонденция с Министерство на културата и общините във
връзка с присъждане на годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“ за 2016 г.,
но от общините от Област Ловеч не постъпиха предложения за номинация.
2.2. Провеждане и реализиране на устойчива политика в сферата на младежта.
Осъществена беше координация с общините и РУО Ловеч във връзка с предоставяне на
информация, свързана с Националната стратегия за младежта (НСМ) 2010-2020 и изготвяне
на Областен план за младежта през 2016 г. След обобщаване на получената информация бяха
изготвени Отчет за 2015 г. и План за 2016 г., Аналитична справка за изготвяне на Доклад за
2015 г. по изпълнение на НСМ 2010-2020 и Областен план за младежта на област Ловеч за
2016 г.;
В партньорство със Сдружение „Екомисия 21“ и Община Тетевен беше организирано и
проведено редовно Общо събрание на Областния младежки съвет на 10.03.2016 г. в гр.
Тетевен.
Гл. юрисконсулт участва редовно в заседанията на съвета по осиновяване, които се
провеждат ежеседмично и в заседанията на Комисията по приемна грижа към РДСП – Ловеч.
Подготвена беше партньорска документация относно участието на ОА-Ловеч в проект на
Сдружение „Екомисия 21 век“, кандидатстващ за финансиране по програма на
Министерството на младежта и спорта.
По инициатива на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и във връзка с
повишаване на общественото внимание към правата и проблемите на всички деца в страната
беше осъществена координация за организиране и провеждане на работна среща с участието
на общините, МВР, медии и др. институции имащи отношение към правата и проблемите на
децата и младите хора в страната.
2.3. Провеждане на ефективна политика по етнически и интеграционни въпроси.
Осъществена беше координация с общините в Област Ловеч, Дирекция „Регионална
служба по заетостта“ (ДРСЗ), Регионално управление на образованието (РУО–Ловеч),
Регионална здравна инспекция (РЗИ) и Комисия за защита от дискриминацията (КЗД), като
след обобщаване на събраната информация беше изготвен Годишен мониторингов доклад по
изпълнение на НСРБИР 2012-2020 г. на област Ловеч за 2015 г. На проведеното на
29.02.2016 г. заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси (ОССЕИВ) беше представено резюме на мониторинговия доклад,
който беше приет на заседанието и изпратен на НССЕИВ.
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Експерт от дирекция АКРРДС участва в работна среща организирана от Секретариата
на НССЕИВ, на която беше представен проект „Т.Е.А.М – Заедно постигаме повече“.
2.4.Ефективна координация за осъществяване на дейности за модернизация на
техническата инфраструктура и устройство на територията.
Във връзка с предстоящото стартиране на Програма за обезвреждане на складове за
съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) беше
изготвен е списък с обектите, в които се съхраняват негодни и излезли от употреба продукти
за растителна защита (ПРЗ) на територията на област Ловеч. Разгледани бяха предоставените
от община Ловеч документи относно предаването за обезвреждане и транспортиране на ПРЗ
от складовете в с. Слатина и с. Радювене, община Ловеч и саниране на помещенията.
Изготвени бяха становища по проект на План за управление на природна
забележителност „Деветашко плато“, Задание за обхват и съдържание на Екологичната
оценка на ПУРБ за Дунавски район за басейново управление и програмите им от мерки.
Във връзка с множествено сигнали за нарушения беше организирана и проведена
работна среща с представители на общините, ОДБХ, ОД на МВР, РУГ – Ловеч, ОДЗ – Ловеч,
по проблемите с безстопанствено пуснати животни на територията на област Ловеч.
През 2016 г. на заседание на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, на което бяхаа
приети окончателните проекти на помощния план и плана на новообразуваните имоти на м.
„Червен бряг“ - в строителните граници на гр. Ловеч. Със аповед № РД-07-101/22.06.2016 г.
на Областен управител на област Ловеч беше одобрен планът на новообразуваните имоти на
м. „Червен бряг“ - в строителните граници на гр. Ловеч, която беш обявена съгласно
изискванията на закона.
На ЕТ „ДИКК – Костадин Костадинов“ беше възложено трасиране на имотите в м. „Ак
Баир“ в землището на гр. Ловеч. Извършеното трасиране на новообразуваните имоти в м.
„Ак Баир“ в землището на гр. Ловеч беше прието от комисията, назначена със заповед на
областния управител.
Гл. юрисконсулт участва в заседания на комисията по § 4к, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
назначена от Кмета на Община Ловеч , която разглежда преписки за изменение или поправка
на влезли в сила планове на новообразувани имоти.
Във връзка с провеждане на среща, организирана от Министерство на икономиката,
посветена на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 е
изпратена покана до заинтересованите страни и беше оказано съдействие на организаторите
за провеждането й.
2.5. Координация за предоставяне на качествени транспортни услуги и
подобряване безопастността на движението.
Областната комисия по транспорт осъществява дейността си на основание чл. 32, ал. 1 от
Закона за администрацията, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси. Със заповед № РД-07-20 от 29.01.2016 г. на Областният управител
беше актуализирал състава на Областната комисия по транспорт, която включва представители на
общините, сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР град Ловеч, Областен отдел „Автомобилна
администрация“ – град Ловеч, Областно пътно управление град Ловеч, РЖИ – Горна Оряховица,
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Регионално управление на образованието град Ловеч и др. Комисията обсъжда предложения за
промени в маршрутните разписания от областната/ОТС/ и републиканската/РТС/ транспортна
схема. При осъществяване координация на маршрутните разписания се осигурява възможност за
връзки с разписанията на железопътния транспорт.
Във връзка с изпълнение на заложените дейности беше актуализирана и утвърдена
областната транспортна схема.
През 2016 г. беше проведено едно заседания на Областната комисия по транспорт, на което
бяха разгледани предложения на общините Тетевен, Севлиево и Летница за промени в РТС и ОТС
при спазване изискванията по чл. 12, ал. 8 и ал. 9 на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. (изм. ДВ, бр. 44
от 10 юни 2011 г.) и §55, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за автомобилните превози (обн. ДВ, бр. 17 от 2011 г.).
През 2016 г. бяха издадени 3 бр. разрешителни за сключване на договор за обществен
транспорт без конкурс по реда на чл. 29 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси.
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата осъществява своята дейност
съгласно §1а от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, на основание
чл.32 ал.1 от Закона за администрацията, както и съгласно Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси. Комисията координира и контролира дейностите свързани с
проблемите по безопасност на движението и са в изпълнение на Областна стратегия за
подобряване на безопасността на движение по пътищата 2012-2020 г. В тази връзка ежегодно се
изготвя отчет и се набелязват мерки за подобряване безопасността на движението по пътищата,
които се публикуват на интернет страницата на администрацията. Отчетът съдържа анализ на
статистическа информация за възникналите ПТП на територията на област Ловеч, предоставена от
сектор „Пътна полиция“ – КАТ при ОД на МВР – гр. Ловеч и обобщена информация от отчети за
изпълнението на общинските програми и мерки за подобряване безопасността на движението по
пътищата. Информацията се представя по общини, видове участници в движението и причини за
възникналите ПТП.
Със заповеди № РД-07-19/29.01.2016 г. и № РД-07-125/13.09.2016 г. беше актуализиран
състава на комисията, в която участват представители на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР
град Ловеч, Областен отдел автомобилна администрация град Ловеч, Областно пътно управление
град Ловеч, Регионално управление на образованието град Ловеч и на общините от областта.
През 2016 г. бяха проведени две редовни заседания. Първото заседание на комисията беше
свързано с представяне на годишния отчет и набелязване на мерки за подобряване безопасността
на движението по пътищата. На него бяха засегнати следните теми:
 безопасно поведение на участниците в движението;
 повишаване безопасността на пътната инфраструктура;
 управление на безопасността в населените места;
 засилена контролна дейност и усъвършенстване на системата за медицинска помощ;
 повишаване на гражданската информираност - кампании, конкурси, състезания, викторини
по проблемите на безопасността на движението.
На второто заседание участниците в комисията бяха запознати със статистическа
информация относно безопасното движение по пътищата в страните от Европейския съюз и
препоръки от г-жа Румяна Бъчварова вицепремиер и министър на вътрешните работи, за
подобряване на негативните резултатите за Република България. Бяха представени препоръки и
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инициативи за подобряване на безопасността на движение по пътищата от г-жа Виолета Булц –
еврокомисар по транспорта. Беше обърнато внимание за прилагане на стандарт БДС ISO
39001:2014 „Системи за управление и безопасност на движението по пътищата. Изисквания и
указания за ползване“, като нов инструментариум за подобряване безопасността на движението,
което съответства напълно с направените препоръки.
Предвид предстоящото начало на учебната година беше констатирано, че са предприети
максимално възможни мерки и действия в зависимост от възможностите, с които разполага всяка
администрация за осигуряване безопасността на учениците. За намаляване на пътнотранспортните
произшествия с участието на деца и във връзка с началото на учебната 2016/2017 г. общините и
Сектор ПП – КАТ докладваха за изпълнение на следните съвместни дейности:
 извършени са проверки по обезопасяване на районите около училищата, детските градини и
площадките за игри;
 преглед на организацията на движението в зоните около учебните заведения;
 обновяване на хоризонталната и вертикалната маркировка по пътищата и в близост до
училища и детски градини;
 засилване контрола върху пропускателния режим в сградите на училищата и детските
градини, както и достъпът на МПС в двора на училищата;
 режимите на паркиране;
 създаване на пътна инфраструктура, която да пази и възпитава децата.
По време на второто си заседание комисията разгледа и предложението на Европейска мрежа
на службите на пътна полиция ТИСПОЛ 21.09.2016 г. да бъде Европейски ден без загинали на
пътя, за което ще се проведе полицейска операция под наименованието EDWARD, като основната
идея е да има 24-часово видео наблюдение, записващо в реално време събитията и „брояч“ на
деня, като детайли от всички произшествия с ранени или с фатален край, бъдат записвани и
предоставени онлайн на обществеността. Беше взето решение всички институции да се включат в
операцията според своите възможности.
Областна администрация Ловеч отпечата плакати и листовки, които бяха раздавани по време
на акцията. Областният управител призова всички участници в движението да са внимателни и
толерантни един към друг. Областна администрация Ловеч и общините се ангажираха да качат на
своите сайтове информация за провежданата акция. От сектор ПП - КАТ беше обявено, че освен
това са предприети и мерки за извършване на проверки за употребата на предпазни колани. Във
връзка с празниците около 22.09 ще бъдат спирани от движение тежкотоварни автомобили за дати
20.09 от 16:00 до 20:00 часа и 25.09 от 14:00 до 20:00 часа.
На 20 ноември, обявен за световен ден на загиналите по пътищата, представители на
Областна администрация Ловеч, Община Ловеч, КАТ Ловеч, Български червен кръст и граждани
взеха участие в шествие в памет на загиналите по пътищата. Въпреки че отговорните институции
полагат значителни усилия и предприемат действия за намаляване на причините за възникване на
ПТП и ограничаване на жертвите и пострадалите се отчита негативна тенденция.
2.6. Подобряване на координацията на дейностите за подобряване на енергийната
ефективност.
Изготвено беше писмо до АУЕР и предоставена обобщена информация относно
изпълнението на краткосрочните програми за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива в общините от област Ловеч. Изготвен беше годишен
отчет за изпълнение на програмите по чл. 12 от Закона за енергийна ефективност и за
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управление на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи за
външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ.
Експерти от дирекция АКРРДС участваха в:
• обучение по Проект ВG04-04-0513 „Подобряване на знанията на администрацията в
областта на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ“ – Модул 2;
• обучение по проект „Изграждане на капацитет на публичната администрация в
България, свързан с енергийната ефективност и въвеждане на възобновяеми енергийни
източници“, организирано от Адванст Бизнес Консултинг ООД;
• обучение „Възможности за финансиране на дейности в областта на енергийната
ефективност“, организирано от „Рувекс“ АД;
• консултация с представители на УО на Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия“ във връзка с планирането на следващ програмен период по
Програмата и възможностите за кандидатстване от страна на областните администрации.
2.7. Създаване на предпоставки за намаляване на безработицата и насърчаване на
заетостта.
През месец октомври 2016 г. стартира изпълнението на Регионална програма по
заетостта, утвърдена със заповед № РД-01-675 от 10.10.2016 г. на Министъра на труда и
социалната политика, по която за Областна администрация Ловеч са разпределени 3 работни
места за 5.5 работни месеца.
Изготвени бяха документи относно предварително намерение за участие от страна на
Областна администрация Ловеч като партньор по проект "Квалифицирани кадри за бизнеса",
който ще се реализира от ЦПО "Възможност за успех" ЕООД – Ловеч. Проучени бяха
условията за кандидатстване на Областна администрация Ловеч по проект „Красива
България“, Кампания 2017.
Национална програма „Старт на кариерата“
През 2016 г. по НП „Старт на кариерата“ бяха проведени две процедури: Процедура –
2015 г. за заетост през 2016 г. и Процедура – 2016 г. за заетост през 2016 г.
По Процедура-2015 г. Областна администрация Ловеч беше направила заявки до
Агенция по заетостта, съгласно обявената процедура. На 03.12.2015 г., комисия назначена
със заповед на областния управител, проведе интервю с кандидатите по програмата.
Изготвен беше протокол с окончателно класиране на кандидатите и бяха избрани двама от
тях. На 18.01.2016 г., между Областна администрация Ловеч и Дирекция „Бюро по труда“ Ловеч беше сключен договор за назначаване на двама младежи на възраст до 29 години,
считано от 25.01.2016 г. за срок от 9 месеца. Трудовите правоотношения на лицата бяха
прекратени през м. октомври 2016 г.
По Процедура – 2016 г. отново бяха наети двама младежи на възраст до 29 години.
Продължителността на процедурата е 9 месеца, до 30.04.2017 г.
В края на 2016 г. беше изпратен график за провеждане на интервю с кандидатите по НП
„Старт на кариерата“, Процедура – 2017 г., за обявените работни места, съгласно
направената заявка до Агенция по заетостта.
БТВ „Да почистим България ЗАЕДНО“
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Както всяка година, и през 2016 Областна администрация Ловеч се включи в
кампанията „Да почистим България заедно“. По традиция тя беше проведена съвместно с
Центъра за работа с доброволци към Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“ край
язовир „Сопот“ – място, на което редовно се събират много риболовци и любители на
природата. За поредна пета година беше проведена и традиционната акция „Да ловим риба
на чисто“, инициатива на Областен управител и териториалното поделение на ИАРА –
Ловеч. Проведеното риболовно състезание беше предшествано от зарибяване на язовира,
като средствата за зарибителния материал бяха осигурени от народния представител Иван
Миховски.
Служителите на администрацията и младите доброволци почистиха брега и язовирната стена
и раздадоха материали, които да напомнят на хората да се погрижат за отпадъците си и да
опазват чистотата на природата.
Култура
По указания на Министерство на културата на базата на постъпилата информация от
РЕКИЦ „Читалища“ беше изготвен доклад за проблемите, постиженията и приноса на
читалищата в област Ловеч за 2015 г. и беше изпратен до Министерство на културата.
Областният управител връчи грамоти и плакети на участниците в Първия фолклорен
фестивал – събор „Ритъмът на България“, който се проведе на 4 юни и беше организиран от
Агенция „Интерсаунд“ със съдействието на община Ловеч.
Изпълнители от област Ловеч, които са част от институции, организации и самодейни
колективи, занимаващи се с български фолклор във всички негови направления, участваха по
покана на Община Калофер в организираните „Орфееви таланти”.
Осъществена беше кореспонденция с Министерство на културата и общините във
връзка с присъждане на годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“ за 2016 г.,
но от общините от Област Ловеч не постъпиха предложения за номинация.
Епизоотична комисия
Областната епизоотична комисия осъществява своята дейност на основание чл. 32 ал. 1
от Закона за администрацията, във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за
ветеринарномедицинска дейност за недопускане възникването на зоонози в област Ловеч.
През отчетния период, със заповед № РД-07-15/22.01.2016 г. на областния управител, е
актуализиран нейния състав и са проведени две заседания:
• На 21 април 2016 г. във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен
дерматит на територията на Република България и заповед РД 11-580/14.04.2016 год. на
изпълнителния директор на БАБХ беше свикано заседание на областната епизоотична
комисия. По време на заседанието бяха набелязани конкретни мерки по здравеопазване на
животните и предотвратяване на проникването и разпространението на болестта на
територията на област Ловеч и издадена заповед № РД 10–254/19.04.2016 г. на Областния
управител. Бяха изпратени писма до кметовете на общините от област Ловеч и всички
ангажирани институции за запознаване със заповедта и изпълнение на задължителните
мерки в нея.
• На 08.06.2016 г. беше свикано второ заседание на комисията във връзка с потвърдено
заболяване от нодуларен дерматит във ферма в кв. Острец на гр. Априлци и необходимостта
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от предприемане на мерки за справяне със заболяването на територията на областта.
Издадена беше заповед № РД-07-94/09.06.2016 г., която беше изпратена до кметовете на
общини от област Ловеч за предприемане на конкретни действия, ограничаващи
разпространението на заболяването.
Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
Регионалният консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата осъществява
своята дейност на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 201,
ал. 7 от Закона за горите, чл. 29 от Закона за рибарството и аквакултурите и писмо № 1-23595/08.05.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
През отчетния период беше актуализиран състава на комисията със заповед РД-0736/23.02.2016 г., но не бяха провеждани заседания.
Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от В и К оператор
Дейностите на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“
АД – Ловеч са осъществявани в изпълнение разпоредбите на Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по ВиК, в сила от 08.08.2014 г.
Съгласно чл. 16, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация Председателят на Асоциацията по ВиК изготви и представи в
срок до 31 януари 2017 г. на членовете на Асоциацията и на министъра на регионалното
развитие и благоустройството годишен отчет за дейността на Асоциацията.
През 2016 г. беше проведено едно редовно и две извънредни заседания на Асоциацията,
на които са обсъждани въпроси относно сключване на Договор за стопанисване, поддържане
и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги, приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „В и К“ АД – гр. Ловеч за 2016 г. и др.
Обсъждана беше процедурата по приемане на отписаните активи от баланса на „ВиК“
АД - гр. Ловеч - публична държавна собственост и публична общинска собственост,
съответно от Областен управител и Общините. Проблемът беше свързан със
заприходяването им. Липсваха подробно разписани указания от страна на Министерски
съвет и МРРБ относно документалното оформяне на активите като държавна собственост и
начина на предоставяне на същите.
Във връзка с организиране, провеждане и участие в заседанията и работни срещи
Асоциацията беше подпомагана от служители на Областна администрация Ловеч. През
месец декември 2016 г. те участваха в работна среща с представители на областни
администрации от Северозападна България по въпросите свързани с отписване на активи от
баланса на „ВиК“ дружествата, които са публична държавна собственост и публична
общинска собственост, съгласно §9, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и тяхното приемане съответно от
областна администрация и общините.
3.
ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ПО КОНТРОЛА ПО
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ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И
АКТОВЕТЕ НА КМЕТОВЕТЕ
В съответствие със задължението за подпомагане на областния управител в
осъществявания от него контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети
беше определен екип от експерти от Областна администрация Ловеч, които разглеждат
постъпилите материали за предстоящите заседания, както и протоколите от заседанията на
общинските съвети в седемдневен срок от получаването им. През 2016 г. бяха проверени
1875 решения на общинските съвети от областта, отразени в 122 протокола от проведените
заседания. На основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, със заповеди на областния управител бяха
върнати за ново разглеждане от общинските съвети 33 решения, както следва: Априлци – 8,
Летница – 1, Ловеч – 5, Луковит – 13, Тетевен – 3, Троян – 1, Ябланица – 2. Решенията бяха
преразгледани в законно установения срок. Пред Административен съд – Ловеч бяха
оспорени решение № 53 от 21.01.2016 г. на Общински съвет Троян, а в началото на 2017 г. и
Решение № 291 от 24.11.2016 г. на ОбС Ловеч. В отговор на подадени сигнали за
незаконосъобразност на решения на ОбС Ловеч, Луковит и Троян бяха изготвени писма за
направените констатации. Всички заповеди бяха публикувани своевременно на интернет
страницата на ОА.
Във връзка с проверка от Инспектората на МС в края на месец юни и началото на м.
юли 2016 г. бяха изготвени справки относно осъществения през 2015 г. контрол за
законосъобразност на решенията на общинските съвети. В съответствие с указанията на
Инспектората на МС бяха изготвени нови Вътрешни правила за дейността на екипа, който да
подпомага областния управител при осъществяването на контрол за законосъобразност на
решенията на ОС. Издадена беше заповед, с която беше изменен състава на екипа, като бяха
направени и необходимите промени в длъжностните характеристики на членовете.
Проведени бяха 7 заседания на екипа, за които бяха изготвени протоколи.
4.
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И
ОПАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
През 2016 г. бяха проведени 14 заседания на комисията по управление на имоти и вещи
– държавна собственост /ДС/, на които бяха 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 бяха изготвени 14 броя протоколи, които са входирани в
деловодната система и бяха одобрени от Областния управител.
Във връзка с отправените искания за предоставяне на имоти - ДС под наем,
заинтересованите лица бяха уведомени /устно или писмено/ за реда и начина за отдаването
им.
Подготвени и обявени бяха 4 броя търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на
следните имоти – ДС: част от имот в сградата на Дом „Преслав“ в гр. Ловеч за поставяне на
кафе-автомат, част от имот в сградата на Областна администрация в гр. Ловеч за поставяне
на кафе-автомат и две помещения в административна сграда в гр. Луковит. При подготовката
и обявяването на търговете бяха спазени изискванията на ЗДС и ППЗДС.
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Проведените тръжни процедури бяха приключени успешно и бяха сключени договори
за наем със следните наематели: ЕТ „ГАН-ИЛ-ДИ-Н. ПАСТУХОВ“ гр. Ловеч, ЕТ „МИНАЛОВЕЧ-М. СПАСОВА“, ЕТ „Шейтан Комерс – В. Трифонов“ гр. Луковит и ЕТ „Росен
Банов-88“ гр. Луковит.
През годината бяха сключени 12 договора за предоставяне за управление на имоти –
ДС на бюджетни структури, а именно:
• с Агенция за социално подпомагане - за предоставяне на място за паркиране на
служебен автомобил в закрит гараж в Дом „Преслав“ гр. Ловеч;
• с Регионален инспекторат по образованието - договор за предоставяне на място за
паркиране на служебен автомобил в закрит гараж в Дом „Преслав“ гр. Ловеч;
• с ИАРА - договор за предоставяне на място за паркиране на служебен автомобил в
закрит гараж в Дом „Преслав“ гр. Ловеч;
• с Окръжен съд – Ловеч - договор за предоставяне на място за паркиране на служебен
автомобил в закрит гараж в Дом „Преслав“ гр. Ловеч;
• с Административен съд – Ловеч - договор за предоставяне на място за паркиране на
служебен автомобил в закрит гараж в Дом „Преслав“ гр. Ловеч;
• с Областно звено „Охрана“ гр. Ловеч - договор за предоставяне на три броя места за
паркиране на служебни автомобили в закрит гараж в Дом „Преслав“ гр. Ловеч;
• със САПИ – договор за предоставяне на гаражна клетка за паркиране на служебен
автомобил в имот в гр. Ловеч;
• с ИАРА - за предоставяне на две гаражни клетки за паркиране на служебни
автомобили в имот в гр. Ловеч;
• с Община Угърчин – за предоставяне на част от имот в административна сграда в гр.
Угърчин;
• с ОД „Земеделие“ гр. Ловеч за предоставяне на помещения в административни сгради
в гр. Ловеч, гр. Летница и гр. Угърчин.
Сключен беше договор с ОбС на БСП Луковит за предоставено под наем помещение в
административна сграда в гр. Луковит.
Сключен беше договор с „Кино Космос“ ООД гр. София за наем на имот – ДС в
резултат на проведена тръжна процедура в края на 2015 г.
Сключени бяха 6 броя допълнителни споразумения:
• с Окръжна прокуратура гр. Ловеч – за предоставяне на допълнително място за
паркиране на служебен автомобил в закрит гараж в Дом „Преслав“ гр. Ловеч;
• с ИАРА – допълнително споразумение за намаляване площта на предоставения за
управление имот поради отпаднала необходимост;
• с ОДЗ гр. Ловеч за предоставени допълнително 2 броя стаи поради закриване на КТИ;
• с ЕТ „Шейтан Комерс – В. Трифонов“ гр. Луковит за удължаване срока на договора
до провеждане на тръжна процедура;
• с ЕТ „ГАН-ИЛ-ДИ-Н. ПАСТУХОВ“ гр. Ловеч за удължаване срока на договора до
сключване на договор с определения за наемател;
• с „Кино Космос“ ООД гр. София относно заплащане на наемната цена.
Проведена беше кореспонденция с дружествата – доставчици на вода и ел. енергия във
връзка с прекратени договори за наем относно наличието на дължими суми по тях.
Поради забавяне плащането на наемната цена бяха изпратени 11 броя уведомителни
писма до съответните наематели; уведомени бяха и служителите на ОА, отговарящи за
поддържането на съответните имоти /в гр. Ловеч и в гр. Луковит/.
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Изготвен беше списък на свободните имоти – ДС за отдаване под наем или
предоставяне за управление. Същият беше публикуван на интернет страницата на
администрацията.
Стартирана беше процедура чрез МРРБ за учредяване безвъзмездно право на ползване
върху имот – частна държавна собственост по реда на чл. 56, ал. 2 от ЗДС за нуждите на ПСС
– отряд Ловеч.
Във връзка с образувани преписки и с цел опазване на държавната собственост бяха
извършени проверки и огледи на място на имоти държавна собственост: в гр. Ловеч, кв.
„Вароша“ – къщите „Бона Чакърова“ и „Екатерина Пеева“, бивше училище в с. Голям Извор,
стр. полигон Старо село община Тетевен, бивша фурна в с. Малък извор, община Ябланица и
др.
През отчетния период бяха съставени 72 (седемдесет и два) Акта за държавна
собственост на ведомства и организации, от които10 (десет) са в управление на Областен
управител на област Ловеч;
Извършени 27 (двадесет и седем) вписвания - отразяване на настъпили промени във
вече съставени Актове за държавна собственост.
Новосъставените АДС бяха отразени във всички по-рано съставени такива и бяха
вписани в Главния регистър на имотите държавна собственост;
Своевременно бяха 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.
По подадени заявления на физически/юридически лица и предложения на общини за
отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост и след изследване на всички
документи и факти и при стриктно спазване на законовите разпоредби бяха издадени 45 броя
заповеди за отписване от актовите книги на имоти, както следва:
• 9 имота в гр. Летница
• 22 имота, на територията на община Ловеч;
• 4 имота на територията на община Тетевен;
• 7 имота, на територията на община Троян;
• 4 имота, на територията на община Угърчин;
• 5 имот, на територията на община Луковит;
• 4 за имоти на територията на Община Ябланица;
Спазени бяха нормативните изисквания и всички заповеди бяха отразени в
Спомагателните регистри за имотите, които са престанали да бъдат държавни на съответната
община, в Главен регистър и Спомагателен регистър на имотите – частна държавна
собственост. Заповедите бяха вписани в актовете за държавна собственост и регистрите по
населените места. Екземпляри от тях бяха предоставени за отписване от програма „Регистър
имоти“. Заповедите бяха изпратени с писма до съответните общини и заинтересовани страни.
Договорите и заповеди за деактуване бяха предадени в счетоводството за отписване от
счетоводния баланс.
Приключени бяха процедурите за приемане на дарение в полза на Държавата от
физическо лице на имот в село Катунец, община Угърчин.
Съгласно изискванията на влезлия в сила Закона за предучилищното и училищното
образование бяха инициирани преписки за безвъзмездно предоставяне за управление на
общините Тетевен и Ловеч на имоти ПДС – съответно ПГ по горско стопанство и
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дървообработване гр. Тетевен и ПГ по ветеринарна медицина гр. Ловеч. Същите бяха
приключени с предаване на имотите и съставяне на съответните протоколи и вписвания в
АДС.
През 2016 г бяха приключени процедурите за безвъзмездно предоставяне на част от
имот ПДС – Психоболница в гр. Ловеч, в която са организирани две социални услуги,
предоставяни от общината, за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Ябланица
на имот ДС – бивша фурна в село Малък Извор, къща „Бона Чакърова“ в кв. Вароша, гр.
Ловеч за безвъзмездното ползване на НЧ „Бъдеще за Ловеч 2009“, предоставяне на имот в с.
Рибарица, общ. Тетевен,ЧДС за безвъзмездно ползване на Синдиката на служителите на
МВР, като имотите бяха предадени и бяха съставени съответните протоколи.
През 2016 година, комисията по разпореждане с имоти – държавна собственост,
назначена със Заповед №РД-07-16/22.01.2016 г. на Областен управител – Ловеч проведе 7
(седем) заседания. Разгледани бяха общо 18 броя преписки, за което бяха изготвени
протоколи, одобрени от областния управител.
По видове разглежданите преписки през периода се разпределят както следва:
• Закупуване на земя, върху която заявителя притежава собствена сграда – 4 броя;
• Ликвидиране на съсобственост с държавата, чрез изкупуване частта на държавата – 2
бр;
• Продажба на имоти, чрез търгове с тайно наддаване – 4 броя;
• Разглеждане на други преписки, касаещи държавни имоти – 8 броя;
От разглежданите преписки всички на процедирани съобразно взетите решения.
Пет от преписките за продажби бяха финализирани със заплащане на определената
продажна цена. Вследствие на това са постъпили приходи в размер на 36 012,08 лв., от които:
• 29 280,00 лв. – продажна цена
• 585,60 лв. – режийни разноски
• 6 146,48 лв. – ДДС
Два от обявените четири търга за продажба на имоти държавна собственост не бяха
проведени, поради неявяване на кандидати. До края на годината не бе приключена
процедурата по единият търг, една преписка за ликвидиране на съсобственост с държавата и
една за закупуване на земя, върху която заявителя притежава сграда.
5.
ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО СЪДЕБНИ ДЕЛА И ИЗДАВАНЕ НА
ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ АКТОВЕ
През 2016 година Областен управител на област Ловеч беше страна по 27 съдебни
производства, от които 21 с административен характер, 5 граждански и едно изпълнително
дело. По две граждански и едно административно дело има влезли в сила решения.
Като пълномощник на държавата, упълномощен от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, пълномощник на областния управител участва в съдебни
заседания по 2 гр. дела, по които има влезли в сила решения през отчетния период, а дело №
147/2013 г. на Ловешкия окръжен съд е спряно. Срещу държавата през 2016 г. се заведени
две дела, с предмет имоти – държавна собственост, които са висящи пред
първоинстанционния съд.
Областният управител е страна по две административни дела, образувани пред
Върховния административен съд по жалби срещу решения на Ловешки административен
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съд. По административно дело № 239/2015 година по описа на Ловешки административен
съд беше постановено решение, с което беше отхвърлено оспорването на заповедта на
Областен управител на област, но решението е обжалвано пред ВАС. По жалбата е
образувано административно дело № 4768/2016 г. на ВАС, като съдебното заседание по
делото е насрочено за 29.05.2017 г. Административно дело № 11262/2016 г. на ВАС е
насрочено за 12.04.2017 г. По административно дело № 241/2015 г. на ЛАС бе отхвърлено
оспорването на областния управител.
През 2016 г. е постъпила една жалба срещу индивидуален административен акт,
издаден на основание чл. 80 от ЗДС и 13 жалби до Районен съд Ловеч срещу Заповед № РД07-101/22.06.2016 г. на Областен управител на област Ловеч, с която беше одобрен плана на
новообразуваните имоти на м. „Червен бряг“ в строителните граници на гр. Ловеч. До края
на годината бяха проведени съдебни заседания по две от образуваните по тези жалби дела.
Пред Ловешкия районен съд беше образувано и Административно-наказателно дело
№1404/2016 г. по жалба срещу наказателно постановление, издадено от Областен управител
на област Ловеч за нарушение на Изборния кодекс.
По оспорване на Областен управител на област Ловеч на решение на Общински съвет
Троян по реда на чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА, през 2016 г. беше образувано едно дело пред
Ловешки административен съд, по което към 31.12.2016 г. няма постановено решение.
През 2016 година Областен управител на област Ловеч беше представляван и по две
дела, образувани през 2015 г. по жалби на репресирани лица срещу издадени заповеди за
обезщетение по реда на ЗПГРРЛ.
Образуваното през 2015 г. изпълнително дело № 38/2015 на ДСИ – Луковит бе
прекратено поради събиране на дължимата сума.
6.
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧЕСТНИ И
ПРОЗРАЧНИ ИЗБОРИ
Във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката
и на националния референдум на 6 ноември 2016 г., насрочени с Решение на 43–то
Народното събрание от 29.07.2016 г. (ДВ, бр. 60/2016 г.) и Указ № 279 от 08.08.2016 г. (ДВ,
бр. 65/2016 г.) на президента на Република България областният управител отправи покана
до парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание за
консултации с цел определяне състава на комисията по чл. 61 от Изборния кодекс.
Със заповед на областния управител беше определен състав на техническия екип за
осъществяване на организационна-техническа подготовка/ОТП/ за произвеждането на
избори за президент и вицепрезидент на републиката и на националния референдум на 6
ноември 2016 г. Изготвен беше план за действие на техническия екип.
Във връзка с организацията за произвеждане на изборите беше осъществена
координация с ЦИК, АМС, ГД ГРАО към МРРБ, общинските администрации и МВР.
Закупени и доставени бяха необходимите технически устройства, консумативи за тях и
канцеларски материали за обезпечаване работата на РИК Ловеч и за Областна
администарция Ловеч. Направено беше необходимото транспортно обезпечаване на РИК
Ловеч. Съгласно получените указания от Администрация на Министерския съвет беше
създадена организация за получаване, разпределяне и предаване на общините избирателните
списъци, печати, книжа и материали – централна доставка и на тези, които бяха доставени по
заявка от Областна администрация Ловеч. Всички действия на техниеския екип бяха
съгласувани с РИК Ловеч.
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ЦИК извърши дистанционно обучение на РИК Ловеч, след което негови представители
обучиха членовете на СИК по общини.
Преведената сума на общините за ОТП за първи и втори тур е в размер на 140 000 лв.
За възнаграждения и осигурителни вноски за членовете на СИК – 380 871 лв.
Разходите на Областна администрация Ловеч за произвеждане на изборите са в размер
на 15 218 лв., а разходите на РИК са в размер на 41 785 лв.
7.
ПРЕВАНТИВНИ
ДЕЙНОСТИ
ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

НА

Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за
взаимодействие с Националния щаб е актуализиран със Заповед № РД-07-32/17.02.2016 г. на
областния управител. Изпълнен беше графика за провеждане на тренировки (13.04. и
12.10.2016 г.) и учения с щабовете за координация на област Ловеч за 2016 г. През отчетния
период бяха проведени две заседания на Областния щаб за защита при бедствие. В
изпълнение на Заповед № РД-07-59/25.03.2016 г. на областния управител, на 12.04.2016 г.
беше проведена щабна тренировка за усвояване на Плана за защита при бедствия в област
Ловеч на тема: „Дейност на областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия
при възникване на пожар”. 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.
През месец май 2016 г., след получен сигнал за критична обстановка, възникнала след
падналите проливни дъждове и рязкото покачване на водите в р. Осъм в района на защитна
дига, разположена в североизточната част на с. Йоглав, община Ловеч, със заповед №РД-0782/07.05.2016 г. на областния управител беше приведен в действие Областния щаб за защита
при бедствие. На място членовете на щаба извършиха оценка на обстановката и дадоха
становища относно необходимите аварийно-възстановителни дейности за недопускане
разрушаване на целостта на защитната дига.
Съществен елемент от планирането на защитата при бедствия е поддържане на
републиканската пътна мрежа за функциониране при зимни условия, както и готовността на
отделните институции да изпълнят задълженията си към обществото през зимния сезон. В
област Ловеч бяха подготвени плановете за поддържане на пътищата от ангажираните
фирми, които бяха съгласувани с Агенция „Пътна инфраструктура“. Кметовете на общини
разработиха свои планове за поддържането на четвъртокласната пътна мрежа. Освен това
бяха подготвени и планове за въвеждане на временна организация на движението при
снегонавявания и такива, за взаимодействие между отделните институции при оказване на
непосредствена помощ на пострадали отделни лица и групи от населението. На 02.11.2016 г.
в Областна администрация - Ловеч беше проведено 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 докладваха за
състоянието и готовността на дежурните екипи, както и за възможността им за съвместни
действия при бедствени ситуации. Беше съгласувана програмата на ОО „Автомобилна
администрация“ за действие при зимни условия.
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В областта и общините беше извършен преглед и актуализация на плановете за защита
при снегонавявания и обледенявания, като най-вече беш акцентирано на взаимодействието
на отделните структури при възможни утежнени ситуации.
За подобряване на организацията на превантивни дейности по защита от бедствия през
2016 година са осъществени следните дейности:
- Изготвен беше доклад до МВР, съдържащ обобщена информация за извършеното по
общини през 2015 година;
- Изготвена беше обобщена информация за потенциално критични инфраструктури и
обекти за общините от област Ловеч;
- Изготвени бяха писма до общините, относно валежи, щети, щабни тренировки и
свлачища.
За предприемане на необходимите действия, за ограничаване на щетите причинени от
пожари, със заповед на областния управител № РД-07-48/12.03.2016 г. беше определен
пожароопасния сезон за 2016 година. Заповедта беше изпратена до кметовете и кметските
наместници на населени места, директора на РУГ и ръководителите на държавните горски и
ловни стопанства.
През 2016 г. бяха назначени две междуведомствени комисии, които в периода 25.04. –
19.06.2016 г. и 17.10 – 11.11.2016 г. извършиха проверка на техническото състояние на
потенциално опасните язовири, защитните съоръжения, речните корита и отводящите дерета
в област Ловеч. В работата на комисиите бяха включени представители на ГД НЯЯС,
Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“- Плевен, ОУПБЗН-Ловеч,
РИОСВ-Плевен, ОД“Земеделие“, РДГ и Областна администрация - Ловеч. Съдействие на
комисията беше оказано и от представителите на общините и „Напоителни системи-ЕАД“клон Среден Дунав Плевен.
Съгласно списък с потенциално опасните язовири под наблюдение са 25 обекта.
Подробно, за всеки от язовирите, констатациите бяха дадени в протоколите на комисията,
съставени за всеки един от тях. Протоколите бяха предоставени на собствениците
(ползвателите) на тези обекти за запознаване и изпълнение.
Изготвени бяха подробни доклади за дейността на комисиите за проверка на
техническото състояние на потенциално опасните язовири, защитните съоръжения, речните
корита и отводящите дерета в област Ловеч, които бяха изпратени в МВР в сроковете,
указани в Заповед № 50/22.03.2016 г. на министър-председателя на Р България.
В изпълнение на изискванията на чл. 64а, ал. 1, 3 и 7 от Закона за защита при бедствия
със Заповед № РД-07-121/07.09.2016 г. на областния управител бе създаден Областен съвет
за намаляване на риска от бедствия. В състава на съвета бяха включени директори на
регионални структури на държавната власт, кметовете на общините от област Ловеч и по
един общински съветник от общинските съвети. На 05.10.2016 г. бе проведено първото
заседание на съвета на което членовете бяха запознати с Доклад с констатации и препоръки
от извършената от Европейската комисия партньорска проверка относно способностите на
страната за управление на риска при бедствия. Членовете на съвета бяха запознати и със
състоянието на доброволните формирования в областта и участието им в осигуряването на
защитата при бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняването последиците от
тях.
През 2016 г., от общините в областта бяха направени 11 искания за предоставяне на
средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет /МВКВПМС/, предназначени за превенция или за справяне с
последствията от бедствия, за обекти, разположени на територията на област Ловеч. В
съответствие с предоставените правомощия (чл. 2, ал. 7 от Правилника за организацията и
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дейността на МВКВПМС) за всяко от направените искания беше подготвено становище на
областния управител, което е предоставено на вниманието на секретаря на комисията в
определения срок.
Изготвено беше писмо до МВКВПМС за потвърждение на становище относно искане
за финансиране за укрепване на защитните диги в с. Торос и с. Дерманци.
В тази връзка бяха изготвени писма до общините с указания от МОСВ и относно
актуализация на исканията до МВКВПМС.
Изготвени бяха писма до Община Ловеч, Басейнова дирекция и Напоителни системи,
относно състоянието на дигите по река Осъм в с. Йоглав.
Във връзка с изпълнението на задачите, възложени с постановление на Окръжна
прокуратура Ловеч от 03.05.2016 г. бе извършена проверка на скалните масиви, находящи в
близост до общински или републикански пътища в област Ловеч. За целите на проверката
със Заповед № РД-07-89/01.06.2016 г. на областния управител бе сформирана комисия, в
която бяха включени представители на Областна администрация Ловеч и на общинските
администрации, на чиято територия се намират проверяваните обекти. Със свои писма
кметовете на общините Ловеч, Троян, Летница, Луковит и Тетевен ни информираха за
наличието на опасни, според тях, скални масиви в близост до общински пътища. Според
кметовете на общините Априлци, Ябланица и Угърчин в тези общини няма опасни скални
масиви в близост до общински пътища. С писмо изх. № 06-00-429/03.06.2016 г. директора на
Областно пътно управление Ловеч ни информира за участъците със скални масиви в близост
до републиканските пътища на територията на ОПУ Ловеч и с предприеманите действия за
обезопасяване, съгласно приложената справка. За извършване на проверката бе изготвен
график, утвърден от Областен управител на област Ловеч.
В периода 14-24.06.2016 г. бе извършен оглед на дванадесет пътни участъка в
общините Ловеч, Троян, Летница, Луковит и Тетевен. Изготвен бе доклад с констатациите,
който бе изпратен на кметовете на общини за предприемане на действия за обезопасяване на
проблемните пътни участъци, както и на Окръжна прокуратура Ловеч.
Във връзка с подаден сигнал за изтичане на газ беше осъществена координация и
извършени проверки на сондажа в землището на с. Деветаки, община Ловеч. За резултата от
проверката бяха съставени констативни протоколи, които бяха изпратени до РИОСВ-Плевен
и Министерство на енергетиката.
Областният съвет за сигурност /ОСС/ на област Ловеч е създаден в изпълнение на
изискванията на чл. 44, ал. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Р.България и на
основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията. Актуализиран беше съставът на ОСС
със Заповед № РД-07-100/17.06.2016 г.
През 2016 г. бе организирано разработването на Военновременния план на област
Ловеч. С писмо изх. № ОМ-06-46/05.02.2016 г. от ръководители на структури на държавната
власт бе поискана информация, необходима за табличната част на плана. След получаването
и анализирането й бяха изготвени текстовата и табличната част на плана, който бе
съгласуван от МО и утвърден от Областния управител на област Ловеч.
С Решение № 582/14.07.2016 г. на Министерския съвет беше приета Директива за
привеждане на страната в готовност за работа във военно време. За създаване на
необходимата организация и координация на дейностите по прилагане на Директивата и при
планиране на привеждането в готовност за работа във военно време до общините от област
Ловеч бяха изготвени и изпратени Указания относно прилагане на директивата и сроковете
за разработване на общински планове за привеждане в готовност за работа във военно време.
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Разработен беше План за привеждане на област Ловеч в готовност за работа във военно
време, който е изпратен в МО за съгласуване.
С Решение № 1/05.01.2016 г. на МС бе приет Национален план за противодействие на
тероризма. С плана се въвеждат 3 нива на заплаха и 4 степени на готовност за реагиране за
единно разбиране на рисковете и координирано изпълнение на мерките за противодействие
на тероризма. Съгласно получените указания, областните администрации и общините
трябваше да разработят свои планове за противодействие на тероризма. За целта бе
извършено следното:
- с писмо изх. № ОМ-06-15/20.01.2016 г. информирахме кметовете на общини, че в срок
до 10.03.2016 г. трябва да бъдат разработени и приети от общинските съвети общинските
планове за противодействие на тероризма;
- на 27.01.2016 г. в Областна администрация Ловеч беше проведена методическа среща
с общинските служители, ангажирани с разработването на плановете с участие на
представители от ОД на МВР и РД ПБЗН. На срещата беше обсъдена методиката на
изработването на плановете, които да се базират на отговорностите на кметовете на общини
и тяхното съгласуване с ОД на МВР и РД ПБЗН.
- изготвен, съгласуван и утвърден беше План за противодействие на тероризма в
Област Ловеч. Планът беше изготвен в отговор на устойчивото нарастване на нивата на
терористична заплаха в глобален мащаб, в изпълнение на изискванията на чл. 5 от Закона за
управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и е в
съответствие с Стратегията за национална сигурност на Република България, Стратегията за
противодействие та радикализацията и тероризма и Национален план за противодействие на
тероризма.
- на 29.03.2016 г. на заседание на Областният съвет по сигурност планът беше
представен на членовете на съвета;
- с писмо изх. № ОМ-06-15/16.03.2016 г. бе докладвано в МВР, че към 02.03.2016 г. в
област Ловеч завърши успешно процеса по планиране на мерките за противодействие на
тероризма.
На 21.07.2016 г. беше проведено заседание на работна група за изготвянето на
Областен план за превенция на престъпността. На него беше представен Плана за превенция
на престъпността за периода 2016 – 2018 г. на област Ловеч, изготвен съвместно с експерти
на Областна администрация – Ловеч, ОД МВР – Ловеч, представители на общините и
териториалните структури. Планът беше изготвен след разпореждане на министъра на
вътрешните работи в рамките на инициативата „Заедно в превенцията на престъпността“.
Планът е за периода 2016-2018 г., като в него са заложени 5 приоритета и 14 цели,
предоставени от структурите в област Ловеч, свързани с опазване на обществения ред и
сигурността на населението. Планът за превенция на престъпността беше изпратен на Главна
дирекция „Национална полиция”, а на тримесечие ще се докладва на министъра на
вътрешните работи за изпълнението му.
Съгласно Указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и
сигурност на доставките за изпълнение на дейностите по отсрочване на запасни и техниказапас от повикване във въоръжените сили при мобилизация през 2016 и 2017 г. в указания
срок бяха изпратени във Военно окръжие Ловеч заявка (поименен списък) за безусловно и
условно отсрочване на запасни.
Подобрена беше организацията на дейността на Областен съвет по сигурност поддържано беше денонощното дежурство за оповестяване при привеждане в по-високи
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състояния и степени на готовност за работа във военно време и беше повишена
подготовката на оперативните дежурни, чрез ежедневни тренировки.
Актуализирани бяха схемите за оповестяване на дежурните екипи на ЕСС в
оперативния център на РД ПБЗН и на дежурните по Общинските съвети за сигурност.
Извършена беше актуализация и на групите за оповестяване на органите на изпълнителната
власт в системата DAKS.
Взето беше участие в два инструктажа и две тренировки за провеждане на тренировки
по част от „План за използване на пощенските и електронни съобщителни мрежи при кризи
от военен характер“.
8.
УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
Системата за финансово управление и контрол (СФУК) служи за постигане на целите и
доброто финансово управление на всяка отделна областна администрация. Това, както и
голямата динамика на законите, нормативната уредба и дейностите в областна
администрация, налагат разработването на широк спектър от вътрешни правила на СФУК,
допринасящи за законосъобразно и целесъобразно развитие на администрацията.
В Областна администрация Ловеч СФУК беше въведена през 2010 година в
съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. През
годините непрекъснато беше усъвършенствана и допълвана съгласно
действащото
законодателство, стратегическите цели и оперативни планове, структурата и персонала на
Областна администрация. Системата за финансово управление и контрол беше утвърдена със
заповед № 439/13.07.2011 година на Областен управител на Област Ловеч.
През 2016 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. Директорите на дирекции в областна администрация
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 2016 година бяха спазвани от страна на всички служители действащото
законодателство, под законовите нормативни актове, вътрешните актове и договори, по
които Областна администрация – Ловеч е страна.
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.
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;
- ефективна комуникация, която протича по хоризонтала и вертикала до всички
йерархични нива на организацията;
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- изградена беше подходяща информационна система за управление 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 беше ефективна и надеждна система за отчетност.
Мониторингът в организацията се осъществява основно чрез текущо наблюдение и
самооценка.
Начинът и реда на предварителния контрол в областна администрация са един от найважните 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.
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.
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”.
През отчетната година се извърши определяне на рисковите категории и се
идентифицираха рисковите фактори, като се определиха приоритетни дейности.
Придържаме се към правилото, че контролните дейности трябва да са адекватни и
разходите за осъществяването им не трябва да превишават очакваните от тях ползи.
Със Заповед № РД - 07- 177/18.08.2016 година на Областен управител на област Ловеч
беше 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.
За икономичното, ефективно и ефикасно разходване на бюджетни средства в системата
са описани всички дейности, процеси и длъжностни лица отговорни за функциониране на
същата.
Въведената и актуализирана СФУК в Областна администрация Ловеч е открита и дава
възможност постоянно да се актуализира.
С разписаните вътрешни правила и процедури за ФУК и тяхното изпълнение е
постигната увереност в изпълнението на целите за 2016 г. на Областна администрация Ловеч
за ефективно и ефикасно управление и разпореждане с утвърдените бюджетни средства,
стриктно спазване на счетоводните стандарти и максимална точност на счетоводната
отчетност с възможност за изпълнение на приходите и свеждане на разходите до рамките
на утвърдения план и правилното отразяване в баланса на всички възникнали събития през
съответния отчетен период.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Областна администрация Ловеч към
31.12.2016 г. е както следва:
- В приходната част при уточнен годишен план в размер на 298 000 лв., отчетените
приходи са в размер на 100 588 лева в процент 33.75 %.
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- § 24 05 Приходи от наеми на имущество при план 75 000 лв., отчетените приходи са в
размер на 81 631 лв., в резултат, на което при план за 2016 година 75 000 лв. изпълнението
към 31.12.2016 г. е 108.84 %.
Просрочените вземания за отчетния период от несъбрани наеми са в размер на 4 734 лв.
Своевременно са взети мерки за събирането им с уведомителни писма, прекратяване на
договорите и завеждане на искови молби за събиране на вземанията по съдебен ред. Част от
просрочените вземания са събрани към 31.12.2016 г.
- § 36 19 Други неданъчни приходи при план 15 000 лв., отчетът към 31.12.2016 г. е 1
413 лв. в процент 9.42%.
- § 40 40 Постъпления от продажба на нефинансови активи при план 200 000 лв., като
към 31.12.2016 г. отчетените средства са в размер на 35 375 лв., в процент изпълнението е
17.69%.
Необходимо е да се направи анализ на нефинансовите активи, които да бъдат включени
в програма за продажби и след този анализ приходите от продажба да покрият уточнения
план към 31.12.2016 г.
- § 25 01 Приходи от такси при уточнен план за 2016 г. в размер на 8 000 лв.,
изпълнението към 31.12.2016 г. е в размер на 8 783 лв. или 109.79 %.
Внесеният данък върху приходите към 31.12.2016 г. е в размер на 4 291 лв. и внесен
ДДС в размер на 22 378 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 добро.
В разходната част на бюджетната сметка утвърдените годишни разходи са в размер на
647 600 лв., като към 31.12.2016 г. са извършвани корекции по бюджета по §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ в издръжка като администрирани разходи в размер на 21 188 лв.
По програма 4 „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“
утвърдените средства са 591 000 лв., към 31.12.2016 г., с извършените корекции са 617 954
лв. и Функция ІІ Отбрана и сигурност 57 392 лв.
Общо утвърдени средства по бюджетната сметка на Областна администрация Ловеч за
2016 г. са в размер на 647 600 лв., към отчетния период с извършена корекция – 761 823 лв.
Консолидираните разходи за заплати по параграфи:
- § 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни
правоотношения, § 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала и § 05 00
Осигурителни вноски от работодател към 31.12.2016 г. са в размер на 436 876 лв.;
- § 10 00 Издръжка по Програма 4 Осъществяване на държавната политика на
областно ниво и отбрана и сигурност са в размер на 219 546 лв.
Отчетените разходи на Областна администрация Ловеч към 31.12.2016 г. са както
следва:
- § 01 00 Разходи за заплати на щатния персонал при план за 2016 година 288 000 лв.
са в размер на 286 316 лв. към 31.12.2016 г.
- § 02 00 Други възнаграждения и плащания при план за 2016 г. 54 000 лв.
изразходените средства към 31.12.2016 г. са в размер на 61 297 лв. , от тях 1 266 лв. са
обезщетения , 3 607 лв. СБКО, 8 106 лв. изплатени суми по граждански договори, 4 000 лв.
представително облекло държавни служители, 41 524 лв. възнаграждения ОМП и болнични
от работодател 2 794лв.
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- § 05 00 Разходи за осигурителни вноски от работодател при план за 2016 г. 90 600 лв.,
и извършена корекция към отчетния период – 91 261 лв. изразходените средства са в размер
на 84 962 лв.;
- § 10 00 Разходи за издръжка при план за 2016 г. 200 000 лв., с извършена корекция по
бюджета по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в издръжка като администрирани разходи в размер на
21 188 лв., и вътрешна корекция са в размер на 219 546 лв., а изразходените средства към
отчетния период са в размер на 151 669 лв. и платени данъци и такси 98 002 лв. Изплатени
средства за капиталови разходи към 31.12.2016 г. при план 15 000 лв., са изплатени по § 5100 основен ремонт 12 240 лв.. Към 31.12.2016 г. са изразходени средства за придобиване на
ДМА по Договор № 7-ОР/25.04.2016 г. с Агенция за хората с увреждания към МТСП §52-01
компютърна конфигурация – 1335 лв. и §52-03 климатична система – 1850 лв. и лазерно
мултифункционално устройство – 739 лв.
При анализа на разходите за издръжка към 31.12.2016 г. Областна администрация
Ловеч няма неразплатени задължения към доставчици.
Програми за временна заетост изплатените средства за възнаграждения и осигурителни
вноски към 31.12.2016 г. са в размер на 36 227 лв.
Полученият трансфер от МТСП към 31.12.2016 г. е в размер на 36 227 лв.
Към 31.12.2016 г. наличността по набирателната сметка е в размер на 100 170 лева.
Преведена сума на общините за проведени заседания на ОИК към 31.12.2016 г. са в
размер на 5 765 лв. и за избори за президент и национален референдум в размер на 520 871
лв. Извършен разход за избори 2016 г. към 31.12.2016 г. е в размер на 61 861 лв. По ЗПГРРЛ
към 31.12.2016 г. са изразходени 5 657 лв. и е извършена корекция с 5 657 лв.
С разписаните вътрешни правила и процедури за ФУК и тяхното изпълнение е
постигната увереност в изпълнението на целите за 2016 г. на ОА 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.
През отчетния период 01.01.2016 г.-31.12.2016 г. дълготрайните активи са осчетоводени
и представени в баланса по отчетната им стойност. Счетоводното отчитане на ДМА и НДА е
съгласно СБО от 2014 г. Началното салдо на сметка 2010 – прилежащи към сгради земи е
353 496.70 лв., към отчетния период има движение по сметката дебитен оборот 6 013.20 лв. и
кредитен оборот 3 260.00 лв. салдото в края на периода е 356 249.90 лв.
Началното салдо на сметка 2031-сгради административни е 11 698 040.00 лв., като през
отчетния период има движение по тази сметка дебитен оборот 12 240.00 лв., дължащ се на
извършен основен ремонт и кредитен оборот 135 470.00 лв., предоставена административна
сграда крайно дебитно салдо 11 574 810.00 лв. Началното салдо на сметка 2032 - сгради
жилищни е 525 509.20 лв. през периода 01.01.2016 г.-31.12.2016 г. няма движение по
сметката. Началното салдо на сметка 2039 - други сгради е 2 365 504.60 лв. през отчетния
период има движение по сметката дължащо се на придобиване на обект сгради и дебитния
оборот е 213 256.60 лв., отписване на сграда в резултат на продажба кредитен оборот
2 136.00 лв. и крайното салдо е 2 576 625.20 лв.
Сметка 2041-компютри, хардуер е с начално салдо за периода 919.80 лв. и през
отчетния период има движение по сметката закупена компютърна конфигурация по проект
по Договор № 7-ОР825.04.2016 г. с Агенция за хората с увреждания дебитен оборот 1 335.00
лв. и крайно дебитно салдо 2 254.80 лв. Сметка 204 9 с начално салдо 31 323.31 лв. и дебитен
оборот към 31.12.2016г. 2 589.00 лв., крайно дебитно салдо 33 912.31 лв. По сметки 2051
началното салдо е 38 473.03 лв., няма движение по сметката. По сметка 2060 началното салдо
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е 4 142.10 лв., и към 31.12.2016 г. има движение кредитен оборот 602.10 лв. в резултат на
брак при инвентаризация и крайно дебитно салдо 3 540.00 лв.
По сметки 2101 с начално салдо 2 238.51 лв. и 2102 с начално салдо 22 921.98 лв. няма
движение през отчетния период. Сметка 3020 е с начално салдо 211 030.59 лв. има движение
дебитен оборот 14 648.98 лв., кредитен оборот 13 671.36 лв. в резултат на закупени
материали, доставено и изписано гориво на автомобили и крайно дебитно салдо 212 008.21
лв.
По сметка 4010 „Задължения към доставчици”, задълженията към доставчици съгласно
извлечение по сметка 4010 от счетоводната програма към 01.01.2016г. няма салдо, като през
отчетния период има движение по сметката дебитния оборот е 330 314.63 лв. и кредитния
оборот е в размер на 330 314.63 лв. и към 31.12.2016 г. няма салдо по сметката и
неразплатени задължения към доставчици.
По сметка 4110 „Вземания от клиенти” началното салдо е 28 060.97 лв. има движение
по сметката дебитен оборот 201 827.00 лв., кредитен оборот 221 910.12 лв. и крайното салдо
е дебитно в размер на 7 977.85 лв., представляващо текущи вземания от клиенти.
Отразените през периода приходи и разходи по приходните и разходните
счетоводни сметки са отнесени по съответните приходни и разходни параграфи по ЕБК.
От 01.01.2014 г. съгласно ДДС №13/30.12.2013 г. и ДДС № 14 /30.12.2013 г. на
Министерство на финансите бяха извършени промени в Единната бюджетна класификация и
Сметкоплана на бюджетните организации, което наложи промяна в ЕБК и СБО и на
областните администрации консолидирани с тези на първостепенния разпоредител МС.
Начисляването на приходите се осъществява в момента на тяхното възникване. Поголям дял имат приходите от наеми на имущество, приходи от такси и приходи от
постъпления от продажба на земя, върху чиято стойност се начислява ДДС по сметка 4511.
Всички приходи и разходи са начислявани своевременно в момента на възникването
им.
Ежемесечно се начислява данък приходи по сметка 4512 и ДДС по сметка 4511.
Материалните запаси са отчитани съгласно изискванията на НСС2.
Счетоводна сметка 4544 разчети с общините/общински данъци и такси е с равни
дебитен и кредитен оборот в размер на 129 063.15 лв.
Сметка 4659 е с начално салдо 1 021.80 лв. има движение по кредитен оборот 1 021.80
лв. и към 31.12.2016 г. няма салдо. Сметка 4682 е с дебитен оборот 3 168.20 лв. и кредитен
оборот 3 496.86 лв. и кредитно салдо 328.66 лв. Сметка 4885 е с начално дебитно салдо
180.00 лв. и кредитен оборот 180.00 лв.
Начисляването на наемите на отдадените имоти държавна собственост е по сметка
4887, началното салдо е дебитно в размер на 7 338.33 лв. и през отчетния период движението
по сметката е дебитен оборот 104 589.18 лв. и кредитен оборот 81 630.40 лв. с крайно
дебитно салдо 30 297.11 лв.
Сметка 4897 други кредитори/задължения местни лица е с равни дебитен и кредитен
оборот 13 460.00 лв. без салдо.
Сметка 5011 касови наличности в страната е с равни дебитен и кредитен оборот
18 810.00 лв., без салдо.
Сметка 5013 касови наличности/текущи сметки в лева е без начално и крайно салдо с
равни дебитен и кредитен оборот в размер на 449 584.25 лв.
Разходите за заплати и осигуровки на персонала са начислени по съответните разходни
сметки от група 604 и 605 и са равнени със съответните разходни параграфи за персонал по
ЕБК. Разходите за материали са осчетоводени по сметка от група 601, а разходите за външни
услуги и текущ ремонт по сметка 602 .
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Оборотът по сметка 7500 е само кредитен и е равен на крайното кредитно салдо по
сметката отразено в извлечението от СЕБРА към 31.12.2016 г. и е в размер на 1 206 635.45
лв. равнен с §§ 66-02 от ЕБК.
Оборотът по сметка 7501 е само дебитен и с дебитно салдо е в размер на 182 302.71
лв. равнен с §§61-09.
Оборотът по сметка 7522 е кредитен с кредитно салдо и е в размер на 42 785.37 лв.
и е равнен с §61-01 и §61-05. Дебитния оборотът по сметка 7524 е в размер на 527 299.15 лв.,
кредитен оборот 663.00 лв. и крайно дебитно салдо в размер на 526 636.15 лв. равнено с §
61-02. Сметките от подгрупа 605 с под параграфите на §05 от ЕБК и сметките от подгрупа
759 с под параграфите на §69 от ЕБК са равнени в стопанска област 1 бюджет 7591 кредитен
оборот и кредитно салдо 31 960.80 лв., 7595 кредитен оборот и кредитно салдо 77 209.30 лв.,
7596 кредитен оборот и кредитно салдо 33 485.33 лв., 7597 кредитен оборот и кредитно салдо
14 753.62 лв. По сметка 7532 има движение през периода кредитен оборот и крайно
кредитно салдо 2 146.40лв.
Отчетените разходи в група 60 са основни разходи по икономически елементи. От
тях са изключени разходите за консумативи на предоставените за безвъзмездно ползване и
под наем на други държавни структури помещения. Разпределението на разходите се
извършва на база използваема площ брой служители и брой стаи.
По сметка 9915 „Просрочени вземания” има неиздължени наеми от минали
периоди и невъзстановени разходи за консумативи от предоставени за безвъзмездно
ползване и управление имоти държавна собственост в размер на 7 190,56 лв., през отчетния
период има движение по сметката кредитен оборот 2 456.58 лв. от погасен наем и крайно
дебитно салдо 4 733.98 лв. Давностният срок на събираемост на просрочените вземания
изтича през 2016 г.
Салдото на сметка 9200 към 01.01.2016 г. е в размер на 134 744.07 лв.
Поетите задължения по договори за периода са 66 705.60 лв.,отписаните
ангажименти са 52 064,06 лв. и салдото към 31.12.2016 г. е 149 385.61 лв. Възникналите
ангажименти с незабавна реализация са осчетоводени по сметка 9801 и са в размер на 140
331.34 лв.
Реализирани ангажименти за разходи чрез плащане/възникване сметка 9803 и са в
размер на 169 523.40 лв.
В отчетна дейност СЕС през периода 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г. по сметка 4659 има
начално кредитно салдо в размер на 1 021.80 лв., и дебитен оборот 1 021.80 лв.
Счетоводна сметка 4682 пред отчетния период е с дебитен оборот 3 496.86 лв.,
кредитен оборот 3 168.20 лв. и крайно дебитно салдо 328.66 лв.
По сметка 7522 има движение през периода дебитен оборот и дебитно салдо
2 146.40лв
По сметка 7532 към 30.09.2016 г.има кредитен оборот и кредитно салдо в размер на
3 496.86 лв. представляващо верифицирана сума по проект ОПАК приключил 2015 г.
По сметка 220 1 земи, гори и трайни насаждения с начално дебитно салдо
2 980 536.70 лв. през отчетния период има движение по сметката дебитен оборот 28 624.70
лв. и кредитен оборот в резултат на отписани имоти след продажба 37 024.70 лв.и крайно
дебитно салдо 2 972 136.70 лв.
По сметка 4831 „Депозити, гаранции и чужди средства” със салдо по различните
контрагенти са сумите по внесени гаранции за изпълнение по договори и депозити за участие
в търг. Салдото към 01.01.2016 г. е в размер на 94 190.40 лв. Към 31.12.2016 г. има движение
по сметката дебитен оборот 3 260.00 лв. и кредитния оборот е 9 240.00 лв. и салдото е
кредитно в размер на 100 170.40 лв.
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Началното салдо по сметка 5013 – текущи сметки в лева е 94 190.40 лв., дебитен
оборот 9 240.00 лв., кредитен оборот 3 260.00 лв. и крайно дебитно салдо към 31.12.2016 г.
100 170.40 лв.
Сметка 7992 през отчетния период е с кредитен оборот 28 624.70 лв.
Към 31.12.2016г. е извършено годишно счетоводно приключване на финансовата
2015г. в ПП Ажур и въведена нова структура на счетоводните сметки съгласно изискванията
на ДДС №01/2015 г. и т. 15 раздел ІІІ от ДДС № 16 /13.12.2014 г. и счетоводните сметки от
СБП са изчистени в ПП Ажур 7, и са актуални счетоводните сметки от СБО извършена е и
актуализация на счетоводната програма от администратора поддържащ софтуера на
програмния продукт.
В изпълнение на Заповед № РД-07-155/16.11.2016 г. на областния управител е
извършена годишна инвентаризация на финансовите и нефинансови активи, и разчети на
Областна администрация Ловеч. Комисията е изготвила констативен протокол за резултатите
от извършената инвентаризация, в който констатира:
- Материално отговорното лице е подписало декларация, съгласно чл. 8 от Вътрешните
правила за инвентаризация на активи и пасиви, процедура за бракуване, преоценка и
обезценка;
- Няма наличие на липси и излишъци;
- Във връзка с предложение от доклада на инвентаризационна комисия на
инвентаризацията за 2016 г. е изготвен протокол за проведената инвентаризация и Заповед №
РД-07-178/13.12.2016 г. за бракуване на морално остарели и негодни за употреба материални
активи и материални запаси при Областна администрация Ловеч, които да бъдат унищожени
чрез счупване и натрошаване;
- Комисията констатира материални запаси за брак на стойност 2 219,86 лв. съгласно
приложен протокол за брак на материални запаси, и стопански инвентар на стойност 602,10
лв.;
Комисията е анализирала наличните разчетите по стопански области на следните
счетоводни сметки:
• 4010 „Задължения към доставчици от страната“ на стойност обща 0 лв.;
• 4020 „Доставчици по аванси от страната“ на обща стойност 0 лв.;
• 4110 „Вземания от клиенти от страната“ на обща стойност 7 977,85 лв.;
• 4211 „Задължения към работници, служители и друг персонал - местни лица“ на обща
стойност 0 лв.;
• 4213 „Вземания от работници, служители и друг персонал - местни лица“ на обща
стойност 0 лв.;
• 4230 „Провизии за бъдещи плащания към персонала“ на обща стойност 15 732,87 лв.;
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.
Начисляване и изплащане на работни заплати на служителите от Областна
администрация и възнагражденията по граждански договори – изготвени са 3 разчетноразплащателни ведомости за месечни възнаграждения, 3 разчетно-разплащателни ведомости
за аванс и 1 сметка за изплатени суми по граждански договори.
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
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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. Стриктно са водени следните регистри: регистър за
извънредния труд, регистър за болнични листи и регистър за приложения-декларации за
НОИ.
Сроковете за месечни и тримесечни отчети, справки и декларации са спазени 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.
9.
ПОВИШАВАНЕ
КАПАЦИТЕТА
НА
АДМИНИСТРАЦИЯТА
ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

В

Изпратена беше заявка до Министерски съвет за внедряване на информационни
системи, улесняващи работата на областната и общинските администрации: „Валидиране на
основанието на административните актове“, „Справедливо разпределение на такса битови
отпадъци“ и „Провеждане на безхартиени заседания“, не сме потърсени за съвместни
действия от фирмите изпълнители.
Системата за архивиране на данните се контролира ежедневно. Работи се с Е-фактури
за природен газ и са изтеглени фактурите за отчетния период по електронен път. С приоритет
се решават въпросите свързани с работата с електронната кореспонденция и електронен
подпис. Ежемесечно се изготвят и изпълняват заявки за материали и резервни части за
осигуряване на информационните системи. При необходимост се осигурява мултимедия и
фотографиране за мероприятия. Поддържа се резерв от 4 бр. работни станции, които се
актуализират софтуерно ежемесечно.
Закупена беше допълнителна техника за подобряване сигурността на информационните
системи. За отчетния период не са допуснати инциденти. Закупен беше нов скенер, монтиран
в центъра за административно обслужване на гражданите.
Проведени бяха две планирани тренировки на мрежите U1 и U4. Проведени са
инструктажи на служители от общинските администрации. Инсталиран беше необходимият
софтуер.
Оказано беше съдействие на колегите от „Информационно обслужване“ за подготовка
и безпроблемно извършване на дейностите от екипа за електронна обработка на протоколите
на първи и втори тур на изборния процес. Осъществено беше добро взаимодейсствие с
колегите от партньорските фирми за поддръжка на техниката в комуникационния възел,
намиращ се в сградата на Областна администрация Ловеч, което е гаранция за бърза реакция
при аварийна ситуация и възстановяване на комуникациите на държавни институции.
Ежедневно на официалния интернет сайт на Областна администрация Ловеч се
публикуват материали в секциите „Новини“ (132 бр. за отчетния период) . Редовно се
публикуват материали в секциите „Съобщения“ (51 бр.), „Заповеди и решения“ (31 бр.),
„Административен контрол върху актовете на общинските съвети“ (23 бр.), „Търгове и
обяви“ (16 бр.), „Асоциация по В и К“ (37 бр.). Актуализира се информацията в секциите на
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областните съвети и комисии. Публикувани бяха материали в секцията „Планове, стратегии
и публични документи“.
Актуализирани бяха данните за административните услуги, предоставяни от Областна
администрация Ловеч, публикувани в Регистърът на услугите, който е част от
Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната
администрация (ИИСДА).
На интернет сайта на Областна администрация Ловеч е представена информация за
структурата, функциите и дейността на администрацията, както и друга полезна
информация, справочник и полезни връзкаи към държавни институции и общински
администрации. За отразяване дейността на администрацията са публикувани стратегически
документи, доклади и отчети, съвети и комиси, както и протоколи от проведените заседания.
Създадени са секции на официалния интернет сайт за проведените „Избори за президент и
вицепрезидент на Република България и национален референдум 2016“. На интернет сайта
беше публикуван банер за предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС.
Публикуваната информация е съгласно изискванията на закона.
10.
КАЧЕСТВЕНО
И
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

СВОЕВРЕМЕННО

ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА

На достъпно място в сградата на Областна администрация Ловеч са поставени
информационнии табла, на които се представя актуална информация относно търгове,
конкурси и други обявления, отнасящи се до дейността на администрацията. Осигурено е
административно обслужване на физически и юридически лица, АВИК съгласно
определените стандарти. Оценка на удовлетвореността на клиентите, относно ползването на
административните услуги се извършва чрез попълване на анкетна карта в специална за
целта урна в Центъра за административно обслужване.
В деловодната система за 2016 г. бяха заведени като входяща и изходяща
кореспонденция 7136 бр. документа, от тях към: жалби, запитвания и молби на граждани –
578 бр., заявления за услуги – 968 бр., заповеди – 275 броя, в т.ч: заповеди за дейността – 182
бр., заповеди държавна собственост – 93 бр.; протоколи от общински съвети – 189 бр.,
кореспонденция ОМП и защита при бедствия – 499 броя.
Статистиката за видовете документи и услуги е:
• Административни услуги - 294 бр.
• Заповеди за дейността - 29 бр.
• Заповеди държавна собственост - 17 бр.
• Жалби и запитвания от граждани - 185 бр.
• Кореспонденция ОМП - 126 бр.
• Протоколи общински съвети - 59 бр.
• Кореспонденция транспортни схеми - 23 бр.
• Кореспонденция заетост и безработица - 44 бр.
• Кореспонденция МС-фактури - 49 бр.
• Кореспонденция МС - 21 бр.
• Удостоверения за трудов стаж и доход - 18 бр.
• Регионален план на Северозападен район - 21 бр.
• Протокол и връзки с обществеността - 13 бр.
• Кореспонденция по дейността - 381 бр.
• Кореспонденция държавна собственост - 175 бр.
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• Месечни и тримесечни счетоводни отчети - 1 бр.
• Кореспонденция МОН - 17 бр.
• Кореспонденция МРРБ - 1 бр.
• Доклади, информации от общини и кметства - 10 бр.
В Областна администрация Ловеч през 2016 г. по електронната поща бяха получени
1991 бр. имейли, в т.ч. и от общинските съвети, изпратени бяха 855 бр. Издадени бяха 552
удостоверения за липса или наличие на акт за държавна собственост, 3 удостоверения при
продажби на съсобствен имот, 7 удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги на
имотите - държавна собственост, 7 удостоверения за наличие или липса на претенции за
възстановяване на собствеността и 25 заверени копия на документи.
Изготвени бяха справки, описи на преписки държавната собственост, които бяха
подредени в архива на ДС.
Изготвени бяха копия на заповеди и други необходими документи, съхранявани в
учрежденския архив.
Комисията по чл. 7А от УПОА проведе 5 заседания, на които бяха разгледани 30
жалби. В изпълнение решенията на комисията бяха изготвени писма и становища до
компетентните органи и институции и жалбоподателите. Изготвен беше опис на жалби в
Публичния регистър.
Във връзка с подадена жалба беше проведена среща в с. Дерманци, община Луковит,
съгласувано беше изготвянето на Акт за установяване на административно нарушение по
реда на чл. 41, ал.1 от ЗСПЗЗ. След връчването на АУАН беше изготвено Наказателно
постановление на основание чл. 41, ал.2 от ЗСПЗЗ.
По сигнал за незаконосъобразно ползване на земеделски земи беше извършена
проверка на място и среща в с. Драшкова поляна, община Априлци, като процедурата по
съставяне на акт не е приключена.
В Областна администрация Ловеч за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. са постъпили
5 броя заявления за достъп до обществена информация. Постъпилите заявления бяха
регистрирани в деловодната система „Акстър" и насочени към отговорния служител.
Издадени бяха 3 броя решения, от които едното е решение за отказ за предоставяне на
иформация. Всички решения са влезли в сила, без да са оспорвани. Другите две заявления
бяха изпратени по компетентност на основание чл. 32, ал.1 от ЗДОИ до кмет на община
Ловеч и кмет на община Тетевен.
Моделът CAF (Common Assessment Framework, Обща рамка за оценка) се прилага в
почти всички администрации на Европейския съюз и е инструмент за цялостно управление
на качеството. Той е разработен специално за публичния сектор и неговото прилагане има за
цел да повишава качеството на управлението и организацията на работа на администрацията
на всички нива. Въвеждането на европейския модел CAF е в изпълнение на Стратегията за
развитие на държавната администрация 2014-2020 г., Пътната карта за нейното изпълнение и
приетия от Съвета за административна реформа през 2015 г. План за действие за въвеждане,
поддържане и развитие на съвременни системи за управление на качеството. Чрез проект,
изпълняван от ИПА, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, стартира
въвеждането на европейския модел CAF в редица държавни администрации. В тази връзка
беше подписано споразумение между ИПА и Областна администарция Ловеч за включване в
проекта, който се предвижда да приключи през 2018 г. Изпълнението на проекта и
въвеждането на модела CAF ще доведе до подобряване работата на администрацията и
развитието й като една добре работеща европейска администрация.
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Настоящият доклад обхваща дейности и процеси, насочени за постигане на
планираните за 2016 година цели на Областна администрация Ловеч. Те са осъществени във
взаимодействие с централната изпълнителната администрация и нейните териториалните
звена, местната изпълнителна власт, НПО, чуждестранни организации, бизнеса и
гражданите.
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