УТВЪРДИЛ: /п/
НЕВЕНА ПЕТКОВА
Областен управител на област Габрово

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО ЗА 2017 г.
I. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
1. Административни услуги
Една от целите на Областна администрация – Габрово за 2017 г. e осигуряване на
добро управление на дейността и добро административно обслужване. Администрацията ни
винаги се стреми към качествено и прозрачно административно обслужване.
Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите
установени в Закона за администрацията и Административнопроцесуалния кодекс, както
и при гарантиране на:
а) равен достъп до административните услуги и до информация за
административното обслужване;
б) различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
в) любезно и отзивчиво отношение;
г) координация и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване
на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на
резултатите при едни и същи обстоятелства;
д) надеждна обратна връзка;
е) качество на предоставяните услуги;
ж) възможност за различни начини на плащане на дължимите такси и цени на
услугите по банков път, с платежна карта или в брой.
В администрацията се спазват задължителните стандарти за качество на
административното обслужване, съгласно изискванията на Наредбата за административно
обслужване. При изпълнение на служебните си задължения служителите носят бадж със
снимка и данни с имената, длъжността и административното звено, а при водене на
телефонни разговори се идентифицират с име и фамилия. Осигурени са места за сядане
пред центъра за услуги и информация. Посетителите се обслужват своевременно, като
времето за изчакване не надвишава 10 минути.
С цел качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на гражданите и
бизнеса, сайтът на администрацията непрекъснато се обновява с актуална информация. На
него се публикува информация за извършваните услуги, нормативните основания,
необходимите документи и образци на същите, сроковете за изпълнение и съответните
такси. Също така на сайта са публикувани вътрешно-нормативни документи, касаещи
административното обслужване, както и дейността на администрацията: приети планове и
стратегии, обяви и резултати от търгове и конкурси, новини и съобщения, регистри за
имотите държавна собственост и обществените поръчки, областни съвети и комисии,
решения по административни дела и др.

Състоянието на административното обслужване е отчетено в Годишния доклад за
състоянието на администрацията за 2017 г. в раздел "Самооценка на административното
обслужване" в Итегрираната информационна система на държавната администрация.
Административното обслужване в Областна администрация – Габрово се
осъществява от служителите в Центъра за услуги и информация. Центърът изпълнява
функциите на звено за административно обслужване. Той е организиран на принципа
“Едно гише” и изпълнява ролята на фронт-офис, съгласно заложените принципи в
Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа
“Едно гише”, приета с Решение № 878 на Министерски съвет от 29.12.2002г.
Работното време на звеното за административно обслужване е без прекъсване от 09,00
ч. до 17,30 часа. В случаите, има потребители на административни услуги в края на
обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване, но
не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
Бързото и качествено обслужване на клиенти е приоритет за Областна администрация
– Габрово.
На потребителите на административни услуги е предоставена възможност да се
информират по различни канали: интернет страницата на администрацията,
информационно табло в сградата, по телефона, запитване по електронна поща.
За реда и организацията на административното обслужване в администрацията са
утвърдени вътрешни правила:
1. Вътрешни правила за организация на административното обслужване, които са
актуализирани месец октомври 2017 г.;
2. Харта на клиента и стандарти за обслужване, които също са актуализирани месец
октомври 2017 г.;
3. Вътрешни правила за организацията на документооборота на електронни
документи и документи на хартиен носител.
Предоставяните административни услуги от Областна администрация Габрово са в
съответствие със "Списъка на унифицираните наименования на административните услуги"
публикуван в Итегрираната информационна система на държавната администрация.
През изминалата година беше изготвена заповед за утвърждаване на предоставяните
административни услуги. Също така бяха изготвени нови актуални бланки на заявления за
ползване на административни услуги, които своевременно бяха качени на сайта на
администрацията за удобство на клиентите.
Експерти от Областна администрация – Габрово бяха включени в междуведомствена
работна група към Министерски съвет със заповед № Р-148 от 09.08.2017 г. Целта на
работната група е да извърши анализ на възможностите и да предложи мерки за намаляване
на административната тежест за гражданите и бизнеса при предоставянето на
административни услуги от областните администрации.
Същевременно Областна администрация – Габрово организира и работни срещи с
представителите на общините и държавните институции на територията на област Габрово.
По време на срещите се обсъждаха възможностите за намаляване на административните
тежести за гражданите и бизнеса при предоставянето на административни услуги, както и
осъществяването на електронен документооборот с общините в областта.
През отчетния период в Центъра за услуги и информация беше поставено ПОС
терминално устройство за улеснение на клиентите при плащането на такси за извършване
на административни услуги.

2. Човешки ресурси
2.1.Численост
Утвърдената щатна численост на Областна администрация Габрово, с Устройствения
правилник на областните администрации от 29 броя е останала непроменена през 2017 г.
Към 31.12.2017 г. са заети 28 щатни бройки. От тях 8 са по трудово правоотношение и
20 по служебно правоотношение. Има една свободна щатна бройка по трудово
правоотношение за длъжността "Технически сътрудник" в дирекция АКРРДС.
По ПМС № 212 от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за
оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и
крупни производствени аварии са назначени 5 служители по трудови правоотношения.
По ПМС № 258 от 02.12.2005 г. има 7 извънщатни бройки, от които само една е заета
от служител, назначен по трудово правоотношение на 4 часа.
По ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации двете бройки са свободни.
2.2. Назначаване на служители
За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по утвърдената численост на персонала,
след провеждане на конкурс, е назначен 1 служител на длъжност младши експерт в
дирекция АКРРДС.
Политически кабинет – за периода бяха назначени последователно 2 областни и 3
заместник областни управители.
В извънщатната численост по ПМС 212 от 10.11.1993 г. са назначени 2 служители.
По програма „Старт на кариерата“ е назначен 1 служител.
2.3. Прекратяване на правоотношения
По служебно правоотношение
Прекратени са правоотношенията с 1 служител на длъжност "главен експерт" в
дирекция АКРРДС на основание чл. 81а от Закона за държавния служител, поради
преместване в друга администрация.
По трудово правоотношение
- политически кабинет - за периода бяха прекратени назначенията на 2 областни и 3
заместник областни управители.
- 1 служител по ПМС № 212 (на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда
и на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда)
- Поради изтичане срока на договорите са прекратени трудовите правоотношения с
2 лица наети по програма „Старт на кариерата”.
2.4. Конкурентен подбор
През август 2017 г. беше проведен конкурентен подбор в рамките на дирекция
АКРРДС. В резултат на подбора бяха повишени в следващата длъжност двама служители –
съответно от старши в главен експерт и младши в старши експерт.
2.5. Проведен конкурс за държавен служител
През август 2017 г. се стартира конкурсна процедура да длъжността "младши експерт"
в дирекция АКРРДС. В резултат на конкурсната процедура беше назначен 1 служител.
2.6. Отпуски на служителите
В началото на 2017 г. служителите в Областна администрация – Габрово бяха
уведомени писмено за размера на отпуските, които могат да ползват за настоящата година и
за минал период. Отпуските се ползват, след съгласуване с преките ръководители и по ред,
който не затруднява работата на звеното и администрацията.

В края на годината неизползвания платен годишен отпуск на служителите по трудово
правоотношение се прехвърли за ползване през следващата календарна година, независимо
от размера му без да искат разрешението на работодателя. За държавните служители се взе
решение да важат старите правила и да се прехвърлят до 10 дни отпуск с писмено
заявление.
Изготвени са заповеди да прехвърляне на старите отпуски за следващата година на
служителите по трудово и служебно правоотношение.
2.7. Обучения на служителите
На базата на личните планове за обучения на служителите в администрацията и
анализ на необходимостта от професионално развитие и потребностите от усъвършенстване
на заетите в дейността е изготвен Годишен план за обучение. В отчетния период 10
служители от администрацията са преминали 11 вида обучения.
Само едно от проведените обучения е платено. Всички останали са за сметка на
бюджета на организаторите.
2.8. Атестиране на служителите в администрацията
Оценяването изпълнението на длъжността на щатните служители, с изключение на
политическия кабинет, се извърши съгласно законовите срокове и изисквания. След
приключване процеса на оценяване на служителите в администрацията, на базата на
годишните оценки във формулярите и основанията в нормативните документи са изготвени
заповеди за повишаване в ранг.
През отчетния период в ранг са повишени 7 държавни служители.
2.9. Програма "Старт на кариерата"
През 2017 г. беше назначен един служител по трудово правоотношение на длъжност
"Младши експерт" по програма "Старт на кариерата". Негово правоотношение, както и на
другия назначен по същата програма през 2016 г., беше прекратен през отчетния период.
През август 2017 г. стартира нова кампания по програма "Старт на кариерата 2018 г.".
Областна администрация – Габрово се включи в нея със заявката на 2 работни места. След
проведените интервюта бяха класирани 2 от кандидатите, но единият се отказа в
последствие.
2.10.

Студентски стажове в Областна администрация – Габрово

2.10.1. Студентски стаж
Традиционно Областна администрация – Габрово прие на еднодневен стаж с 14
студенти от специалност "Публична администрация" в Технически университет – Габрово.
Те бяха запознати с устройството и функциите на администрацията, както и имаха
възможност да влязат в работните кабинети на служителите и да се запознаят персонална с
тяхната дейност.
Също така при юристите се проведе стаж с 1 студент от специалност "Право" от
Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий".
2.10.2. Летни студентски стажове в държавната администрация
Областна администрация – Габрово за поредна година участваха в инициативата за
провеждане на "Летни студентски стажове в държавната администрация". На
публикуваната обява за стаж не кандидатстваха студенти.
II. ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за
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Информацията за осъществения контрол по общински съвети е както следва:
Общински съвет - Габрово
Приети решения на общинския съвет общо - 254 бр.
Върнати за ново обсъждане решения - 0 бр.
Оспорени пред Административен съд - Габрово - 0 бр.
Общински съвет - Дряново
Приети решения на общинския съвет общо - 162 бр.
Върнати за ново обсъждане решения - 1 бр.
Оспорени пред Административен съд - Габрово - 0 бр.
Със Заповед № РД–02–03-130/11.07.2017 г. на областен управител на област Габрово е
върнато за ново обсъждане Решение № 305/28.06.2017 г. на общински съвет - Дряново, с
което общинския съвет: 1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 37 ал. 4 от Закона за
общинската собственост и чл. 53 ал. 1 т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет - Дряново дава съгласие да се
учреди право на строеж на 1 /един/ брой гаражна клетка с площ 59 м2 на Митко Нешков
Мандичев в урегулиран поземлен имот: УПИ X от кв. 40 по РП на гр. Дряново, който е
отреден за ПИ с ид. 23947.501.293 по КК на града без провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс; 2.
На основание чл. 41 ал. 2 от Закона за

общинската собственост, Общински съвет - Дряново утвърждава пазарната стойност на
отстъпеното право на строеж на 1 /един/ брой гаражна клетка с площ 59 м 2 в УПИ X от кв.
40 по РП на гр. Дряново, който е отреден за ПИ с ид.23947.501.293 по КК на града, в размер
на 2360 /две хиляди триста и шестдесет лева/ без ДДС, въз основа на представената
експертна оценка; 3. На основание чл. 40 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Митко Нешков Мандичев се задължава да заплати
20% ДДС, 2% Данък за придобиване на имуществото, определен по чл. 44 от ЗМДТ, и 2%
режийни разноски начислени върху стойността на имота, предмет на учредяване; 4.
На
основание чл. 36 ал. 3 от Закона за общинската собственост, възлага на Кмета на община
Дряново да издаде заповед и сключи договор за отстъпено право на строеж при посочените
условия с Митко Нешков Мандичев.”
Решение № 305/28.06.2017 г. е прието при липса на материална компетентност на
административния орган. Общинският съвет се е позовал на правно основание - чл. 53, ал.
1, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, което не съществува, тъй като е отменено с Решение № 20/12.04.2017 г. на
Административен съд – Габрово, постановено по АД № 29/2017 г., влязло в законна сила,
считано от 03.05.2017 г. Посоченото в Решение № 305/28.06.2017 г. лице - собственик на
сгради в поземлен имот с ид. 23947.501.293, не попада в кръга от субекти, изброени в
разпоредбата на чл. 37, ал. 4 от ЗОС – т. 2 и т. 3 или в друг закон – т. 4 на чл. 37, ал. 4 от
ЗОС, имащи право да им бъде учредено право на строеж в имот – частна общинска
собственост при облекчен режим – без публичен търг или публично оповестен конкурс.
Общинският съвет не притежава материалноправна компетентност да разширява кръга на
лицата, които могат да се ползват от такава възможност – нито чрез подзаконов нормативен
акт, нито чрез приемане на нарочно решение.
Решението е отменено с решение № 310/28.07.2017 г. на Общински съвет – Дряново.
Общински съвет - Севлиево:
Приети решения на общинския съвет общо - 232 бр.
Върнати за ново обсъждане решения - 0 бр.
Оспорени пред Административен съд - Габрово - 0 бр.
Общински съвет - Трявна:
Приети решения на общинския съвет общо - 197 бр.
Върнати за ново обсъждане решения - 3 бр.
Оспорени пред Административен съд Габрово - 2 бр.
Със Заповед № РД–02–03-121/30.06.2017 г. на областен управител на област Габрово е
върнато за ново обсъждане Решение № 92/21.06.2017 г. на Общински съвет - Трявна, с
което общинския съвет: 1. Дава съгласие кметът на община Трявна да сключи нов договор
за наем, без търг или конкурс, със Северна централна регионална дирекция на ДП
„Български спортен тотализатор” – Русе, за срок от три месеца, считано от 01.07.2017 г., за
част от имот, публична общинска собственост, представляващ терен с площ 38,50 кв. м., с
идентификатор 73403.501.1529 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-21/12.05.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК, гр. София, находящ се в гр. Трявна, ул. „Симеон Цонев”
(АОС № 151/09.02.2001 г.); 2. Разпорежда имотът да се използва за поставяне на
преместваемо съоръжение – павилион (тото пункт); 3. Определя месечен наем в размер на
77,00 лв. без ДДС (92,40 лв с включен 20 % ДДС), който да се актуализира съгласно
годишния официален инфлационен индекс на потребителските цени, определен от НСИ.
Със своето решение, Общински съвет – Трявна е дал съгласие да се отдаде под наем,
на Българския спортен тотализатор, имот в режим на публична общинска собственост без
провеждането на търг или конкурс. Общинският съвет се е позовал на нормата на чл. 51б от
Закона за физическото възпитание и спорт (ЗФВС). В посочената разпоредба се предвижда

възможността общините да предоставят за ползване на Българския спортен тотализатор при
облекчени условия подходящи помещения и терени за неговата дейност. Приетото решение
№ 92/21.06.2017 г. противоречи на разпоредбата на чл. 14, ал. 7 вр. ал. 2 от Закона за
общинската собственост, съгласно която свободни имоти или части от тях - публична
общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години, но след
провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс. В Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Трявна, облекчени условия в полза на визираното държавно предприятие не са
регламентирани, което обстоятелство изключва възможността от прилагането на чл. 51б от
ЗФВС.
На следващо място, общинският съвет е разпоредил кметът да сключи договор за
наем считано от 01 юли 2017 г., когато решението, като административен акт, все още не е
влязло в сила и не следва да се изпълнява.
Решението е отменено с Решение № 99/18.07.2017 г. на Общински съвет – Трявна.
Със Заповед № РД–02–03-142/31.07.2017 г. на областен управител на област Габрово
е върнато за ново обсъждане Решение № 102/18.07.2017 г. на Общински съвет - Трявна, с
което общинския съвет изменя и допълва Наредбата за опазване на обществения ред,
безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община
Трявна в частта, касаеща уреждане на обществени отношения, свързани с регистрация от
длъжностно лице, определено от кмета на общината на бавнодвижещи се пътни превозни
средства.
Относно Решение № 102/18.07.2017 г. липсват доказателства за спазване
изискването на чл. 26 от Закона за нормативните актове, а именно – дали е бил публикуван
проекта на Наредбата за опазване на обществения ред, безопасността на движението и
сигурността на гражданите на територията на община Трявна на интернет страницата на
община Трявна в срок от 30 дни преди внасянето й за приемане от общинския съвет.
Наредба № I-45 от 24.03.2000 г., издадена от министъра на вътрешните работи,
вменява на органите на МВР задължението да извършват регистрацията, отчета, пускането
в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата,
теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица. Със своето
решение, Общински съвет – Трявна е приел, че бавнодвижещите се пътни превозни
средства следва да се регистрират от длъжностно лице, определено от кмета на общината,
без да уточнява дали това задължение се въвежда по отношение на всички или само за
пътните превозни средства, попадащи в някое от изключенията на чл. 1, ал. 4 т. 1 - 8 от
Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. на МВР. По този начин, Общински съвет – Трявна е приел
решение при условията на липса на материалноправна компетентност.
Решението е отменено с Решение № 122/15.08.2017 г. на Общински съвет – Трявна.
Със Заповед № РД–02–03-142/31.07.2017 г. на областен управител на област Габрово
е върнато за ново обсъждане Решение № 103/18.07.2017 г. на Общински съвет - Трявна, с
което общинския съвет изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, в частта по чл. 45, ал. 1,
т. 51 от същата, касаеща въвеждане на такса за регистрация на бавнодвижещи се пътни
превозни средства.
Общински съвет – Трявна, с въвеждането на такса за регистрация на бавнодвижещи
се превозни средства, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за
развлекателна дейност и каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, е
нарушил и принципите, заложени в разпоредбата на чл. 6 и чл. 8 от ЗМДТ, тъй като е
определил цена за услуга, за която липсва законово основание да бъде предоставяна от
кмета на общината.
Решението е отменено с Решение № 124/15.08.2017 г. на Общински съвет – Трявна.

Със Заповед № РД–02–03-152/29.08.2017 г. на областен управител на област Габрово
е оспорено пред Административен съд – Габрово Решение № 123/15.08.2017 г. на
Общински съвет – Трявна, с което общинският съвет изменя и допълва Наредбата за
опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на
територията на община Трявна, в частта по чл. 31, ал. 3, чл. 32, чл. 33, чл. 34 и чл. 35 от
същата, касаеща уреждане на обществени отношения, свързани с регистрация от
длъжностно лице, определено от кмета на общината на бавнодвижещи се превозни
средства, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна
дейност и каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от
бавнодвижещи се превозни средства.
Решение № 123/15.08.2017 г. е прието при липсата на материалноправна
компетентност от страна на общинския съвет като орган на местното самоуправление.
Разпоредбите на чл. 1, ал. 4, т. 7 и 8 от Наредба I-45/2000г. на МВР за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета,
теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни
средства, изрично предвиждат, че не подлежат на регистрация по реда на същата
бавнодвижещи се превозни средства, предназначени за теглене на каравани и вагони,
използвани за развлекателна дейност и каравани и вагони, използвани за развлекателна
дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства. Правомощията на
службите за контрол, определени от кметовете на общините, свързани с прилагането на
Закона за движението по пътищата, са изчерпателно изброени в чл. 167, ал. 2 от Закона за
движението по пътищата. В хипотезите на посочената разпоредба липсва оправомощаване
на кмета на общината да извършва регистрация на бавнодвижещи се превозни средства,
предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност и
каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от
бавнодвижещи се превозни средства. Като колективен орган на местното самоуправление
по смисъла на чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, общинският съвет е
овластен да издава нормативни актове, с които урежда, съобразно нормативни актове от повисока степен, обществени отношения с местно значение. Регистрирането на пътни
превозни средства, извън изрично посочените в чл. 167, ал. 2, т. 4 от ЗДвП не се явява
въпрос от местно значение и не следва да бъде предмет на произнасяне от общинските
съвети.
Административен съд – Габрово се е произнесъл с Решение № 140/22.11.2017 г., с
което отменя Решение № 123/15.08.2017 г. на Общински съвет – Трявна. Производството по
оспорване не е приключило, тъй като от страна на Общински съвет – Трявна е подадена
касационна жалба срещу решението на Административния съд. Предстои производство
пред Върховния административен съд на Република България.
Със Заповед № РД–02–03-152/29.08.2017 г. на областен управител на област Габрово
е оспорено пред Административен съд – Габрово Решение № 125/15.08.2017 г. на
Общински съвет – Трявна, с което общинският съвет изменя и допълва Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Трявна, в частта по чл. 45, ал. 1, т. 51 от същата, касаеща въвеждане на такса за
регистрация на бавнодвижещи се превозни средства, предназначени за теглене на каравани
и вагони, използвани за развлекателна дейност и каравани и вагони, използвани за
развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства.
Общински съвет – Трявна, с въвеждането на такса за регистрация на бавнодвижещи
се превозни средства, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за
развлекателна дейност и каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, е
нарушил и принципите, заложени в разпоредбата на чл. 6 и чл. 8 от ЗМДТ, тъй като е
определил цена за услуга, за която липсва законово основание да бъде предоставяна от
кмета на общината.

Административен съд – Габрово се е произнесъл с Решение № 141/22.11.2017 г., с
което отменя Решение № 125/15.08.2017 г. на Общински съвет – Трявна. Производството по
оспорване не е приключило, тъй като от страна на Общински съвет – Трявна е подадена
касационна жалба срещу решението на Административния съд. Предстои производство
пред Върховния административен съд на Република България.
Обществени поръчки
Проведена е една обществена поръчка с предмет: "Избор на доставчик на нетна
активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, с пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за
обекти – държавна собственост в област Габрово". С избрания изпълнител е сключен
договор.
Процесуално представителство
 Адм.д. № 42 по описа за 2017 г. на Административен съд - Габрово.
Производството е по реда на чл. 145 – 178 от АПК и е образувано по жалба от кооперация
„ЕСО” ЕАД против Заповед № 437 от 12.09.2008 год. на Областен управител на област
Габрово, с която е отписан имот от актовите книги за държавна собственост. Жалбата е
оставен без разглеждане и производството по делото е прекратено.
 Гр.д. № 232 по описа на Районен съд - Севлиево за 2017 г. Искът е с правно
основание чл.124 ал.1 ГПК и чл. 537, ал. 2 ГПК - установителен иск за право на
собственост върху недвижим имот. Искът е отхвърлен като неоснователен и недоказан.
Право на достъп до обществена информация
Разгледани са шест броя заявления по ЗДОИ, като по пет от тях е издадена заповед
за предоставяне на пълен достъп, а по едно е приложен чл. 33 от ЗДОИ. Изготвен и
публикуван е годишен отчет.
Изготвени са 7 бр. съгласувателни становища по предоставени проекти на
нормативни актове - един на МЕ и шест на МС /съгласно чл. 34, ал. 1 от УПМСНА/.
III. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Финансовият отчет отразява приходите и разходите, реализирани от Областна
администрация -Габрово , отчетени на принципа на паричния поток. Съдържа се
информация за планираните и реално осъществените приходи и разходи и по този начин се
прилага принципа на сравнимост между планови и отчетни данни.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове
включва следните елементи:
 собствени приходи и помощи;
 разходи;
 трансфери;
 бюджетен дефицит/излишък;
 финансиране.
ПРИХОДИ:
През отчетния период постъпилите приходи по бюджета на администрацията са в
размер на 57 065 лв. При утвърден годишен план от 56 000 лв. изпълнението към 31.12.2017
г. е 98 %. С най – голям относителен дял са постъпленията от наеми на имущество . За

отчетния период са продадени три поземлени имота на територията на гр. Габрово.
Извършена е една продажба на дизелов агрегат , за която е организиран и проведен търг с
тайно наддаване и приходите от която са отчетени по §§ 40-23 от ЕБК за 2017г.
Приходите от наеми се събират регулярно, като за просрочените вземания се
предприемат мерки, чрез изпращане на покани за доброволно издължаване на сумите,
начисляват се лихви, заведени са съдебни дела, които са дадени на съдия – изпълнител.
Държавните такси, които са събрани и отразени по § 25-01 представляват такси за
издаване на удостоверения, съгласно тарифата за таксите, които се събират по Закона за
държавната собственост .
Постъпилите приходи се превеждат своевременно на 100 % по сметката на
Министерски съвет.
РАЗХОДИ:
1.Дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите”
По тази дейност са отразени извършените разходи във връзка с организационнотехническата подготовка за провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г. и
направените разходи за възнаграждения и осигуровки на членовете на РИК. Изготвен е
отчет и е поискана корекция със сумата на извършените разходи в размер на 51 482 лв.
С писмо на МС, изх. № към 03.11-2 / 21.06.2017 г. е извършена корекция по бюджета
на администрацията.
2. Дейност 121 „Областни администрации”
Направените разходи към 31.12.2017 г. за дейността са в размер на общо 609779 лв.
Направените разходи по показателя Издръжка към 31.12.2017 г. са в размер на
180 590 лв. и включват извършените разходи за материали, резервни части , консумирани
вода, горива и ел. енергия, разходи за външни услуги / повечето от които са на базата на
сключени договори за охрана, поддръжка на програмни продукти, поддръжка на ПИС,
поддръжка на асансьори,
телефонни разговори, кореспонденция, служба по трудова
медицина,обяви и др.външни услуги/, разходи за командировки на служителите, извършени
текущи ремонти, направени застраховки на сгради и автомобили. С най-голям относителен
дял в издръжката са разходите за външни услуги.
Администрирани разходи:
През отчетния период са извършени следните администрирани разходи:
 Във връзка с РМС №501/31.08.2017г. за приемане на Годишен отчет за
изпълнението на Работната програма за 2016 година на Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския съюз и на Работната програма за 2017 г. на
Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз бяха извършени
разходи в размер на 5 806 лв., които с писмо № 04.01-27/12.12.2017г. на Министерски съвет
бяха утвърдени като администрирани в бюджета за 2017
година на Областна
администрация Габрово.
 Организационни разходи по повод честването на 140 годишнината от
Шипченската епопея в размер на 28 880 лв.
 Изготвяне на междинна оценка за изпълнение на Областната стратегия за
развитие на област Габрово 2014-2020 г. - 7 920 лв.
През отчетния период извършените капиталови разходи са в размер на 15 667 лв.
Към 31.12.17 г. неразплатените задължения към доставчиците са в размер на 10 540
лв., и се дължат на пристигналите фактури след края на отчетния период.
Към 31.12.2017 г. няма извършени разходи по проекти, които да са за сметка на
бюджета на администрацията.
През отчетния период е извършена корекция по бюджетната сметка на
администрацията с Писмо на МС, изх № към 02.04-51 / 29.09.2017 г. , във връзка с

възлагане изработването на помощни планове и планове на новообразуваните имоти по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Габрово в размер на 86 400 лв., които към
31.12.2017г. не бяха разплатени.
Извършените промени по бюджета са отразени своевременно. Представени са
актуализирани месечни разпределения.
3. Дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на
запаси и мощности”
По дейност 282 „Отбранително – мобилизационна подготовка” са отразени
разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на лица, наети по Постановление №
258 на Министерски съвет, както и разходи необходими за издръжката на дейността
(канцеларски материали, тонизиращи напитки на персонала за денонощни дежурства,
ел.енергия, телефони) – общо в размер на 58 080 лв.
През отчетния период е изплатено обезщетение за пенсиониране на едно лице
,съгласно чл.222, ал.3 от КТ в размер на 3 892 лв. и обезщетения по чл.224, ал. 1 за
неползвани отпуски на две лица в размер на 1347 лв.
Раздадени са ваучери за храна в размер на 900 лв., след проведено Общо събрание на
служителите по ПМС 258, които са отчетени по §§ 10-91.
4. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия
от бедствия и аварии”
Извършените разходи по дейността в размер на 23 216 лв. се отнасят за разплащане
на аварийно-възстановителни работи за почистване на речното корито на р. Шаварна, км.
Враниловци, община Габрово, съгласно сключен Договор № ОА-50 / 2017 г.
Средствата са отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет, съгласно ПМС № 247 от 07 ноември 2017 г.
С Писмо на МС с изх. № 06.07.-3/16.11.2017г . е извършена корекция по бюджета
на администрацията за 2017г. в увеличение на разходите в размер на 25 269 лв. С
последващо писмо на МС № 06.07-3 /19.12.2017г. е извършена корекция в намаление на
разходите с 2053 лв.
Средствата са отчетени с Приложение № 4 към чл. 46, ал.1 от Правилник за
организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет на Република България.
5. Дейност 519 „Други помощи и обезщетения”
Съгласно Заповед на ОУ № РД-02-02-119 /09.10.2017г. са изплатени обезщетения на
репресирани лица по ЗПГРРЛ в размер на общо 840 лв.
С писмо на МС изх.№ 02.04-197 /05.12.2017 г. , във връзка с осигуряване на средства
за покриване на фактически изплатените разходи от ОА към 30.11.2017 г. за обезщетения
по ЗПГРРЛ е извършена промяна по бюджета за 2017г. в увеличение на разходите,
трансферите и показателите в размера на 840 лв.
6. Дейност 532 „Програми за временна заетост”
По §§ 61-05 е отразен полученият трансфер от МТСП за изплащане на
възнаграждения и осигуровки за две лица, наети по програма „Старт на кариерата” в
размер на 8 365 лв.
Извършените разходи, пряко свързани с горецитирания трансфер, са отразени в
дейност 532 „Програми за временна заетост” и са в общ размер – 8 365 лв., т.е няма
извършени разходи за сметка на бюджета на администрацията.
Към 31.12.2017 г. изпълнението на поетите ангажименти и задължения не надвишава
определените ни по уточнен план максимални размери.

IV. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

(ОМП)

И

Организацията на дейността ОМП през годината беше в съответствие с утвърдения
от областния управител Годишен план за дейността на администрацията и заложените цели
за провеждане на основните мероприятия по ОМП и дейността на Областния съвет по
сигурност през 2017 г. в област Габрово.
Работата по основните задачи беше насочена към:
- изпълнението на нормативните документи и правителствени решения за
повишаване на отбранително-мобилизационната подготовка на населението;
- усъвършенстване и повишаване оперативната подготовка на ръководния състав от
всички териториални звена и изграждането им като органи за управление във военно време;
- оказване помощ и контрол на общините, дружествата и организациите със
стопанска и нестопанска дейност по подготовката им за работа във военно време и по
защитата на класифицираната информация.
През 2017 г. продължи актуализирането на утвърдения военновременен план на
област Габрово. Разработен е и утвърден нов План за привеждане на област Габрово за
работа в по-високи степени на готовност.
Актуализирани са съставите на Областния съвет за сигурност /Обл. СС/ и на
Областния съвет за намаляване риска от бедствия. Със заповед № РД-02-01-146/10.08.2017
е актуализиран състава на „Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия в
област Габрово. Със заповед № РД-02-01-168/3.10.2017 г. е актуализиран състава на
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.
На 2.11.2017г. се проведе заседание на Областен съвет за намаляване на риска от
бедствия във връзка с готовността за предстоящия зимен сезон 2017-2018г.
Извършване на проверки по преписки на обекти за целево финансиране от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет през 2017г в областна администрация – Габрово са постъпили общо 4 бр. искания:
- община Трявна – 3 бр.
- община Дряново – 1бр.
Всички искания са разгледани в необходимия срок и са изготвени Становища по
целесъобразност.
Областна администрация Габрово изготви Искане до МКВП за необходимост от
финансови средства за почистване на речното корито на р. Шаварна, кметство Враниловци.
Искането беше одобрено, средствата бяха отпуснати и почистването на речното корито
беше осъществено.
През годината продължи актуализирането на схемите за оповестяване на личния
състав. Периодично, в съответствие с утвърдените планове, се провеждаха комплексни
свързочни тренировки на територията на областта с участието и на оперативните дежурни
от общини Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. През месец март и ноември област
Габрово беше включена в националната командно-щабна тренировка по оповестяване с
въвеждане на плана за използване на изградените пощенски и електронни съобщителни
мрежи при кризи. Участваха областният и общинските съвети по сигурност. През годината
са проведени тренировки както следва: 24 бр. до ниво Общ. СС – резултатите са отразени в
дневника на дежурните по Обл. СС, 2 бр. национална от Националния военно-команден
център на МО до ниво Обл. СС на 19.05. и 24.11.2016 г., 12 бр. по системата за ранно
предупреждение за въздушна опасност и 2 бр. тренировки – 07 март и 12 септември 2017 г.
по автоматизираната система за оповестяване.
Проведено е 1 заседание на Обл. СС – протокол № ОСК-03-02-01/17.08.2017 г.
Дейността по отсрочване на резервисти и техника за осигуряване на устойчива и
непрекъсната дейност на националното стопанство и държавното управление при

привеждането на страната от мирно на военно положение, беше извършена в съответствие с
изискванията на “Наредба за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при
мобилизация на резервисти и техника”, приета с Постановление № 150 на Министерския
съвет от 13.06.2001 г. Съгласно изготвените от областния управител Указания, заявените
пред МО и утвърдените за област Габрово контролни числа бяха разпределени по общини,
дружества и организации с военновременни задачи, и съвместно с Военно окръжие –
Габрово бяха усвоени в указаните срокове, по утвърден график.
През месец май главният експерт ОМП участва в националната работна среща на
Министерството на отбраната за актуализиране нормативната база по въпросите на
дейностите по ОМП.
Изготвен е отчет до министъра на отбраната на Р България за изразходените
средства за ОМП през 2016 г. и е направена заявка и са утвърдени същите, необходими за
2018 г.
Планирани са и организирани превантивни дейности за защитата на населението и
инфраструктурата на територията на област Габрово при бедствия.
В изпълнение на Закона за защита от бедствия, Наредбата за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на
съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, с цел
предприемане на мерки за недопускане или намаляване на риска от бедствия със заповеди
на областния управител на област Габрово е извършена проверка от областна Комисия за
обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени (КОТЕСЯС)
на 26 потенциално опасни язовира в периода 24-28.04. 2017 г. и на 44 бр. язовири на
територията на област Габрово в периода 09-26.10.2017 г.. Съставени са констативни
протоколи за състоянието на съоръженията за всеки язовир, с направени предписания и
срокове за отстраняване на несъответствията. Протоколите са предоставени на
собствениците и ползвателите за изпълнение.
Проведено е заседание на Областна комисия "Военни паметници" – протокол №
ОСК-10-02-01/29.11.2017 г. Заявени са в МО средствата за ремонт на паметници през 2018
г. Отпуснатите през 2017 г. средства в размер на 19 300 лв., бяха използвани за ремонт на
военните паметници в област Габрово съгласно разработената и утвърдена проектно-сметна
документация.
Дружествата и организациите на територията на област Габрово, имащи
военновременни задачи, поддържат отбранително-мобилизационната си готовност в
съответствие с изискванията на нормативните документи. В периода 18.09.2017 г. до
31.10.2017 г. по заповед на областния управител и по утвърден от началника на Военно
окръжие – Габрово график, беше проведен преглед на мобилизационната готовност на
дружествата и организациите, собственици на техника от националното стопанство, с
мобилизационно назначение. Необходимо е да се актуализират мобилизационните задания
на дружествата в съответствие с възможността им да изпълнят военновременните си задачи
и с новите потребности на Въоръжените сили на Република България и приетата с ПМС №
267/16.11.2010 г. Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана.
V. IT ИНФРАСТРУКТУРА
Вътрешна организация
През 2017 г. системата за документооборот на Областна администрация - Габрово бе
обновена и комплектована с комуникационен модул за връзка към Единната среда за обмен
на документи, поддържана от ДА „ЕУ“. Обменът работи и се използва ежедневно.
Сървърът на базата данни е мигриран към OS Linux - с отворен код и свободни лицензи. По
трехнически причини към момента това не е възможно за комуникационния модул.
Оборудвани с нова техника са 5 работни места и е обновен 1 сървър.

Основната част на IT инфраструктурата – сървъри, маршрутизация и др. са базирани
на решения с отворен код. Освен излишно натоварване на бюджета, тези решения са
авангардни и устойчиви и позволяват по-добро планиране и развитие. Не на последно
място, сигурността им е на водещо ниво поради постоянния одит, на който са подложени от
множество разработчици и специализирани агенции по света.
С цел обмяна на опит и усъвършенстване на ИТ инфраструктурите на
администрациите и уменията на екипа, ИТ специалистите на ОА – Габрово задължително
участват в ежегодния OpenFest – най-голямата конференция, посветена на решенията с
отворен код, провеждана в България.
При провежданите от МО учения с цел тестване на ИКТ инфраструктурата, в ОА –
Габрово е осигурено хардуерно оборудване и правилно инсталиран и настроен софруер.
Така се обезпечава безпроблемна комуникация по време на ученията.
Публично достъпни ресурси
Осигуряването на on-line присъствие и публичност на дейността на администрацията
се постига чрез съвременен web сайт. През отчетния период е осъществено актуализиране
на системите за поддръжка на WEB съдържание, което води до повишаване на
надеждността и бързодействието й. В момента се внедрява система, напълно съвместима и с
мобилни устройства.
Редовно
се
публикуват
наборите
от
отворени
данни
в
портала
opendata.government.bg.
Междуведомствено взаимодействие
С цел поддържане и надграждане на създадената основа за комплексно
административно обслужване се осъществяват редовни срещи с цел взаимопомощ и
консултации с IT отделите на общините Габрово, Дряново и Севлиево.
С общините Габрово и Севлиево се използва електронен документообмен. За
съжаление системите на общините Дряново и Трявна все още не са готови за участие в този
обмен.
При осигуряване на изборния процес екипът на ОА - Габрово е подсигурил
безпроблемното функциониране на IT инфраструктурата на ОИК / РИК, за която Областна
администрация – Габрово отговаря.
VІ. УПРАВЛЕНИЕ,
СОБСТВЕНОСТ

ОПАЗВАНЕ

И

ЗАЩИТА

НА

ДЪРЖАВНАТА

1. Надзор и актуване на имоти - държавна собственост
За периода са съставени общо 10 бр. актове за държавна собственост, от които 7 бр. –
за частна държавна собственост и 3 бр. за публична държавна собственост. Всички актове
са съставени въз основа на комплектовани преписки, които се съхраняват в архив ДС при
ОА. Набавени са всички необходими документи и за завеждането на същите в счетоводния
баланс на Областна администрация –Габрово.
От съставените актове 8 бр. касаят имоти, управлявани от министерства, държавни
ведомства и държавни юридически лица, а именно:
- 3 бр. актове в полза на Национална компания „Железопътна инфраструктура”
- 2 бр. в полза на Министерство на земеделието, храните и горите
- 1 бр. в полза на Държавна агенция „Архиви” при МС на РБългария
- 1 бр. в полза на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
- 1 бр. в полза на Драматичен театър „Рачо Стоянов” – Габрово
и 2 бр. актове за имоти, управлявани от Областен управител – Габрово.

2. Отписване на имоти - държавна собственост с отпаднало основание за
актуване като държавни
След проучване и установяване на отпаднало основание за актуване са изготвени 43
броя заповеди за отписване на недвижими имоти от актовите книги за имотите - държавна
собственост.
3. Отнемане правото на управление върху имоти-държавна собственост или
изземване на държавни имоти, които се владеят или държат без основание
Финализирани са дейностите по образувана в МРРБ преписка за предоставяне за
управление на имоти в горски територии, засягащи се от строителството на обходния път.

4. Водене и поддържане на регистри за имотите – държавна собственост
В съответствие с нормативните изисквания всички регистри на имотите – държавна
собственост са поддържани в актуално състояние. В главния и спомагателните регистри за
имоти – държавна собственост, своевременно са вписвани както новосъставените актове за
държавна собственост, така и всички промени, отнасящи се до актуваните вече недвижими
имоти.
5. Удостоверяване наличието или липсата на съставени актове за държавна
собственост за недвижими имоти
Крайната цел на процедурата е както защита на интереса на държавата по отношение
на собствеността й, така и бързото и ефикасно обслужване на физически и юридически
лица.
За отчетния период са извършени:
- Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост –
8 бр.;
- Издаване на удостоверения за наличие или липса на АДС на имот – 333 бр.;
- Издаване на заверени копия от договори, заповеди и др. документи от интерес на
физически и юридически лица от архив „Държавна собственост” – 13 бр.;
- Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване
на собствеността – 5 бр.
6. Управление на недвижими имоти, включени в активите на Областна
администрация – Габрово, в т.ч.:
- Имоти – държавна собственост, управлявани от Областен управител - В
началото на периода в счетоводния баланс на Областна администрация – Габрово са
включени 277 бр. недвижими имоти, а в края - 275 бр., като извън тази бройка са
заведените в баланса ВиК системи и съоръжения – публична държавна собственост.
След безспорно установяване на собствеността, за всеки от имотите е оформено
досие, което съдържа актуална скица, издадена от СГКК, данъчна оценка и съставен Акт за
държавна собственост по утвърдените образци, както и всички предходно съставени
документи, съотносими към собствеността. Всички имоти са декларирани в Дирекция
“Местни данъци и такси” – Габрово.
В случаите, когато се касае за имоти, които не са нанесени в кадастралната карта и
кадастралните регистри, е извършвана съответна процедура по заснемането и нанасянето
им, като за целта са сключвани договори с лицензирани фирми за извършване на този тип
дейност.
- Имоти - държавна собственост, предоставени за управление на общини и
държавни ведомства - За периода е проведена 1 процедура за безвъзмездно предоставяне

за управление на имот – публична държавна собственост в полза на държавно ведомство.
- Имоти - частна държавна собственост, отдадени под наем чрез търг и без търг –
Под наем са отдадени 3 бр. имоти – частна държавна собственост, от които 2 бр.
жилищни имоти и 1 бр. нежилищен, както следва: по реда на чл.13 и сл. от ППЗДС е
организиран търг за отдаване под наем на самостоятелен обект от сграда – 1 бр.
нежилищен; по реда на чл.22 от ППЗДС са отдадени под наем без провеждане на търг 2 бр.
жилища от държавния ведомствен жилищен фонд на лица, които са в трудово или
служебно правоотношение с държавно ведомство и отговарящи на условията за
настаняване, подробно описани в ППЗДС.
Изготвени 23 броя допълнителни споразумения към договори за наем на имоти –
държавна собственост.
7. Разпореждане с недвижими имоти, включени в активите на Областна
администрация – Габрово
Във връзка с регламентираната в Чл.74 от ППЗДС нормативна възможност за
структуриране на постоянна комисия от длъжностни лица в Областната администрация,
има създадена такава със заповед на Областен управител, която регулярно разглежда
всички преписки, касаещи разпореждане с недвижими имоти – частна държавна
собственост, като представя на Областен управител протокол, съдържащ мотивирано
предложение от страна на комисията за формата на разпореждане.
Всички изброени по-долу дейности по разпореждане са предварително обсъдени и
включени в протоколи, като за отчетната 2017 година постоянната комисия е провела 8 бр.
заседания.
Проведени са още заседания на комисии, както следва:
- Комисия по чл. 24 от ППЗДС - 4 бр.;
- Комисия по приемане и предаване на имоти и вещи – 9 бр.;
- Тръжни комисии – 2 бр.;
- Междуведомствени комисии – 1 бр.
7.1. Продажба на имоти - частна държавна собственост
Процедирани 5 бр. преписки за продажба на имоти ЧДС чрез търг и без търг, от
които:
- финализирана със сключен договор за продажба чрез търг – 1 бр.;
- финализирана с отказ за продажба – 3 бр.;
- процедирана 1 бр. преписка по чл. 15 от ЗУТ.
7.2. Имоти - частна държавна собственост, прехвърлени в собственост на общини
За отчетния период няма депозирани искания за прехвърляне в собственост на имоти
–частна държавна собственост
7.3. Имоти - частна държавна собственост, предоставени за ползване на общини
и други юридически лица на бюджетна издръжка
- Предоставен за ползване на регионална структура на синдикална организация – 1
бр. недвижим имот – държавна собственост;
- Процедирани 2 преписки за безвъзмездно предоставяне за ползване на имот – частна
държавна собственост - на Фондация „Градище” и на НЧ „Будителите”, които не са
финализирани
8. Проучване на недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за
управление на териториални поделения на министерства и ведомства; анализ на
потребността на Областна администрация от тях и евентуално придобиване

За отчетния период няма постъпила информация за недвижими имоти – държавна
собственост, управлявани от териториални поделения на министерства и ведомства, които
са извън потребностите на същите и биха могли да бъдат придобити от ОА
9. Дейности в изпълнение на Заповеди №№РД-02-01-59/12.05.2015 г., РД-02-0110/15.01.2016 г. и РД-02-01-79/30.05.2016 г. на Областен управител – Габрово, касаещи
разглеждане на постъпили в Областна администрация – Габрово заявления на бивши
собственици по чл. 39а, ал. 2 от ЗДС за изплащане на дължимите им обезщетения за
имоти и части от имоти, отчуждени с РМС №№30, 114, 934/2015 г. и 129/2016 г.
За календарната 2017 година са разгледани 7 заявления от бивши собственици за
изплащане на обезщетения за отчуждени имоти и части от имоти, обективирани в
протоколи №№ 30 - 36, същите утвърдени от Областен управител – Габрово.
10. Дейности в изпълнение на Заповед №РД-02-01-18/ 22.01.2013 г.
Предоставена е в срок информация относно издадени административни актове,
съгласно указания на Окръжна прокуратура – Габрово.
11. Дейности в изпълнение на Заповед №ДС-02-187/08.10.2013 г., изменена със
Заповед №ДС-02-133/08.07.2014 г.
Участие в комисия по предаване/ приемане/ изясняване на факти и обстоятелства по
отношение на недвижими имоти – частна държавна собственост – 10 броя.
12. Дейност в изпълнение на Заповед №ДС-02-1/04.01.2017 г.
Участие в междуведомствена комисия по фактическото предаване на имот – ЧДС,
прехвърлен безвъзмездно в собственост на община Дряново.
13. Дейност в изпълнение на Заповед №ДС-02-104/31.05.2017 г.
Участие в тръжна комисия за продажба на движима вещ – частна държавна
собственост – 1 бр.
14. Дейност в изпълнение на Заповед №РД-02-01-110/12.06.2017 г.
Проучване необходимостта от попълване на въпросник относно обекти с
представителни и социални функции, управлявани от ОУ – Габрово.
15. Дейност в изпълнение на Заповед №ДС-02-167/02.10.2017 г.
Участие в комисия за оглед на всички сгради и СО – държавна собственост –
изготвен протокол.
16. Дейности по отчитане изпълнението на политиките и програмите на МС
1. Изготвен отчет за изпълнението на политиките и програмите на МС за 2016 г.;
2. Изготвен отчет за полугодието на 2017 г., за направление ДС и обобщен отчет за
ОА (Приложения №№4 и 5).
3. Изготвена бюджетна прогноза за 2018-2020 г.;
4. Актуализирани бюджетни прогнози 2019-2020 г. за направление ДС и обобщени
данни за ОА (Приложение №3)
17. Дейности по ЗМДТ
1. Подадени в срок декларации/искания за данъчни оценки по повод придобиване и
разпореждане с имоти.
2. Изготвени и подадени в срок декларации за освобождаване от ТБО за 2018 г. – 31
бр.
3. Изготвена 1 брой коригираща декларация по чл. 14 от ЗМДТ
4. Изготвени и внесени 2 броя декларации за отписване на имоти

18. Информация по чл. 82, ал. 1 от Закона за държавната собственост
В законоустановения срок са изготвени и изпратени в МРРБ заверени копия на
съставените през 2017 год. актове за държавна собственост, както и справки за
извършените действия по управление и разпореждане с имоти – частна държавна
собственост на територията на област Габрово през 2017 г.
19. Кореспонденция по дейността
Изготвени са 35 бр. писма – отговори и запитвания по повод образувани преписки в
ОА-Габрово.
20. Съгласуване на предложения за нормативни промени и РМС
Изготвени становища по предложения за нормативни промени – 2 бр.
21. Планова проверка от ГИМС, за дейността на ОА – Габрово
Изготвени справки по образец – 14 бр.
VIІ. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА








1. Дейности за изпълнение на регионалната политика
Координация с общините, МРРБ и др. институции за провеждане политиката за
развитие на регионално ниво в т.ч. изпълнението на приетите планови документи
за периода 2014 – 2020 година: Регионален план за развитие на Северен централен
район, Областна стратегия за развитие на област Габрово за периода и Общински
планове за развитие.
Областен съвет за развитие – организация и логистика на заседанията на съветаизготвяне на покани, дневен ред, проекто решения, водене на протокол и др.
Проведено е едно заседание, на което са обсъдени: Областната стратегия за
подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Габрово 20172018 година и Годишен мониторингов доклада за 2016 г. за изпълнение на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 година. Приети са
две решения.
Във разпоредбите на чл.33, ал.1 от Закона за регионалното развитие, през м.
Декември 2017 г. е сключен договор със Агенция Стратегма за извършване на
Междинна оценка на Областната стратегия за развитие 2014-2020 г. и изготвяне
на проект на Актуализиран документ за изпълнението и.
Регионален съвет за развитие на Северен централен район – текуща
координация със Секретариата на РСР: изготвени и изпратени
6
бр.
писма/становища; комуникация по телефон и електронна поща; запознаване с
материалите и участие в четири заседания на РСР/РКК ( 11.04 и 20.06 – Областна
администрация Разград, 25.10 и 12.12 – Областна администрация В. Търново).
Темите на заседанията бяха свързани с: актуализиране на представителите на РСР на
СЦР в комитетите за наблюдение на оперативните програми и Споразумението за
партньорство; законови изисквания относно възлагането на междинна оценка на
областната стратегия за развитие; степен на изпълнение на договорите, сключени от
АПИ за проектиране на автомагистрала Русе – В. Търново; представяне на
създаденото през месец 02.2017 г. Обединение на ректорите на висшите училища в
Северна България в полза на регионалното развитие; Годишен доклад за 2016 г. за
наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СЦР 2014-2020 г.;
проект на АДИ на Областната стратегия за развитие на Област Русе; демографска
политика на България; Междинна оценка на РПР на СЦР; Годишна индикативна
програма за дейността на съвета през 2018 г.; текуща информация за напредъка по




-

изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от
фондовете на ЕС на територията на СЦР и др.
Работна група „Регионална партньорска мрежа” - създадена със Заповед на
Министъра на икономиката във връзка с Иновационната стратегия за интелигентна
специализация 2014-2020 г. Организация и участие в регионална среща във връзка с
изпълнение целите на стратегията. Във връзка с подготовката на Годишен доклад за
изпълнението на ИСИС е събрана и изпратена в Министерство на икономиката
информация за областни инициативи, предприети действия и изпълнени дейности до
31.10.2017 г.
Разработване, подаване, координация и техническо обезпечаване на проекти по
европейски, национални и международни програми
подаден проект “Бъди активен! Променяй!Мечтай!” в партньорство с ИМКА по
Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от закона
за хазарта за 2017 година,

-

подадени 3 проектни идеи по Коминикационната стратегия на РБългария за ЕС:
„Бизнесът в Севлиево – конкурентноспособност във фокуса на българското
председателство“, Културното наследство на Трявна – фактор за икономическо
развитие и социално сближаване“, „Споделени идеи за ЕС на колела“ – в последствие
изменени критерии

-

Разработени, подадени, одобрени и реализирани 2 проектопредложения във връзка с
Комуникационната стратегия – „Нещо българско и родно… в ЕС“ и „Читалищни
културно-информационни събития в контекста на 10 годишнината от членството на
България в ЕС“



Координация на цялостната дейност по мониторинг и оценка на изпълнение на
дейностите, заложени в Областна стратегия за развитие на социалните услуги
2016-2020 г. вкл. работата на Звеното за мониторинг и оценка. Съставен е план за
действие на ЗМО за 2017 г. и Годишен мониторингов доклад за 2016г. Проведени са
мониторингови посещения на място на социални услуги.
На територията на община Габрово на 30.08.2017 г. посетени бяха :
Дом за възрастни хора с физически увреждания
Дневен център за деца с увреждания
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински
грижи
ЦНСТ за деца с увреждания в кв. Трендафил

-

На територията на община Севлиево на 09.06.2017 г. бяха посетени:
-

Центровете за настаняване от семеен ти за възрастни хора с психични проблеми 1 и
2 в с. Батошево
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Батошево
Дом за стари хора в с. Стоките
Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания 1 и
2 в с. Столът
На територията на община Габрово на 25.10.2017 г. посетени бяха :

-

ЦСРИ към Клуб на слепите в България;


-

Срещи за изграждане и поддържане на партньорства с НПО сектора
Среща за представяне на читалищата в Област Габрово – 14.03.2017
Семинар „Координационен механизъм за помощ на пострадали от домашно насилие,
организиран от Фондация „Асоциация Анимус“ и Фондация ОАК – 23.03.2017

-

-

-

-







Тринадесета национална научно-практическа конференция за рехабилитация на деца
с увреден слух „Ти чуваш“, организирана от Средно училище за ученици с увреден
слух „Проф. д-р Дечо Денев“ – 31.03.2017
Регионална среща за обмен на опит в областта на детските политики в рамките на
проект „Гласът на българските деца“, организирана от Българското училище за
политика „Димитър Паница“ – 7.04.2017
„ЕС и България – очаквания и реалности“ – среща-дискусия с проф. Ингрид Шикова,
организирана от ГТПП – 05.04.2017
Семинар за експерти „Бъдещето на Enterprise +“, партньорски проект на ГТПП
2 среща на НПО сектора от Габрово с представители на Фондация „Америка за
България“
трета работна среща на областните управители по линия на Инициативата за
сътрудничество между страните от Централна и Източна Европа и Китай –
19.10.2017
Конференция „Науката среща парламентите и регионите“ – 16.11.2017
начална пресконференция по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на
град Габрово“ - 22.11,.2017;
публично представяне на междинни резултати по проект "Изследване на
иновативния потенциал на община Габрово в сферите на индустрията и
образованието" - 23.11.2017
Участие в организацията и провеждането на регионална среща по ИСИС в ГТПП
Участие в 2 заседания на работна група по проект на Община Габрово ESSPO
Организиране и провеждане на заседания на съвети и комисии, създадени към
Областен управител Габрово: Областен съвет по условия на труд – 4 заседания;
Областна транспортна комисия – 2 заседания; Областна комисия по безопасност на
движението по пътищата – 1 заседание; Постоянна комисия по заетост към
Областния съвет за развитие – 5 заседания; Областен консултативен съвет по охрана
на горите, дивеча и рибата - 1 заседание; Областна епизоотична комисия – 4
заседания; Областен съвет за тристранно сътрудничество – 2 заседания; Областен
съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт – 3 заседания;
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – 1
заседание; Областен обществен съвет за превенция и противодействие на
корупцията – 3 заседания.
Изготвени и изпратени в Министерство на финансите: обобщен доклад за
отпуснатите и администрирани държавни помощи на територията на област
Габрово; Макет на индивидуален план за обучения по ДП за ОА-Габрово; обобщен
Макет на индивидуален план за обучения по ДП за област Габрово.
Областнатa стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици на
област Габрово бе разработена съгласно чл. 196, ал. 2 от ЗПУО от работна група,
сформирана от Oбластен управител, която включва представители нa: 4 общини,
Регионално управление на образованието - Габрово, Регионална здравна инспекция Габрово, Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово, ИМКАГаброво, Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс „Йовко
Йовков“ - Севлиево, Център за обществена подкрепа - Дряново, Център за социална
рехабилитация и интеграция – Трявна, Сдружение „Промяната е в теб“ - Трявна.
Проведени бяха 2 срещи на работната група, на които бяха уточнени детайли по
двете части на стратегията – анализната и стратегическата.
За разработване на стратегиите от всички администрации нямаше предварителни
методически насоки от Министерство на образованието и науката. Рамката на
стратегията бе изготвена след консултиране с РУО и колеги от други Областни
администрации. Целият процес по изготвяне отне 3 месеца. Стартира се със

събиране на информация. Общините предоставиха своите анализи и на база на тях
бе изготвена първата част от стратегията, която включва анализ на текущото
състояние. Постарали сме се след всяка част от анализа да има изводи.
Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование подкрепата за
личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни
потребности на всяко дете и на всеки ученик. Допълнителната подкрепа за
личностно развитие се предоставя на деца и ученици със специални образователни
потребности (СОП), в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания. Именно
потребностите на тези целеви групи са разгледани по-подробно в стратегията.
Освен на системата от училища в област Габрово в стратегията е обърнато внимание
и на социалните услуги, тъй като те подпомагат личностното развитие на деца от
различни рискови групи. Обърнато е внимание и на Доставчици на услуги за
свободното време на децата и учениците.
В
тази
категория
попадат
неправителствени организации, клубове, читалища и други организации, в чиито
приоритети са подкрепа на детското и младежко развитие извън училище, които
насърчават неформалното и гражданското образование на подрастващите.
При анализа на текущото състояние е засегната обезпечеността с преподаватели и
адекватна материално-техническа база.
Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област
Габрово е краткосрочен стратегически документ, в който са планирани мерки и
дейности за периода 2017 – 2018 г. Стратегическата част задава 3 приоритетни
направления за оказване на личностна подкрепа със съответната обща цел към всяко
от тях. Към приоритетните направления са формулирани специфичните цели и са
определени отделните мерки, които следва да се реализират за тяхното постигане.
- Приоритетно направление 1: Подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците в училищата и детските градини.
- Приоритетно направление 2: Подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците в свободното им време
- Приоритетно направление 3: Човешки ресурси и сътрудничество

2.

Устройство на територията

- Участие в 17 бр. заседания на междуведомствени комисии: Комисия по чл. 17 от
Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ); Комисия по §4к, ПЗР на ЗСПЗЗ; Комисия
по чл. 47 от Закон за кадастъра и имотния регистър. Разгледани са общо 57 преписки.
- Подготовка и организиране на процедура по възлагане, приемане и одобряване на
планове по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – проведени 9 работни срещи с изпълнители на
техническото задание и Община Габрово.
3.

Етнически и интеграционни въпроси

В изпълнение задълженията по чл.15, ал. 2 от Правилника за устройството и
дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни
въпроси към МС, е изготвен годишен отчет с обобщена информация за изпълнението на
дейностите по интеграционната политика в Област Габрово на база събрана информация от
общините в област Габрово, РУО, РЗИ, РЗОК, Дирекция „Бюро по труда“. Отчетът е
изпратен на НССЕИВ към Министерски съвет.
В рамките на проект Т.Е.А.М. – Заедно постигаме повече на НССЕИВ експерти
взеха участие в Регионален форум за СЦР „Националната ромска платформа в подкрепа на
интегриране на ромите“ (22-24 февруари 2017г.). Бяха обсъдени методически насоки за

разработване, изпълнение и наблюдение на плановете и стратегиите за интегриране на
ромите; възможности за финансиране на мерки за интеграция, комуникационни планове,
прилагане принципите на недискриминация и др.
Като задължение на Областна администрация по проекта взехме участие в месечните
он-лайн чатове, които се организират по актуални въпроси, свързани с интеграцията, чрез
сайта на НССЕИВ.
В качеството й на член на Обществения съвет по интеграция към Община Дряново,
експерт от ОА взе участие в 3 заседания на съвета. Бе приет актуален Общински план за
интегриране на ромите в община Дряново за 2017 г. На 28 и 29 април членовете на съвета
организираха и проведоха посещение на училища и детски градини в Община Казанлък с
цел обмяна на опит и запознаване с нови методи за образователна интеграция на ромите.
Изпратени са писма до училища, ТУ – Габрово и е разпространена информация чрез
сайта на Областна администрация относно възможността за отпускане на стипендии на
настоящи и бъдещи студенти от ромски произход.
4.

Образование и младежки дейности

 Проведена среща на тема „Перспективите за развитие на професионалното
образование и в частност дуалното обучение в област Габрово“
 Реализирана инициатива Седмица на кариерното ориентиране под надслов «Дойдох.
Видях. Избрах.» в община Габрово със съдействието на РУО - Габрово. Проведени са
работни срещи на Областен управител на област Габрово със заинтересованите страни за
уточняване на подробностите по организацията на събитието.
 Работна група сформирана от Областен управител на област Габрово, във връзка с
чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование, разработи Областна
стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в област Габрово (20172018). Стратегията е изготвена въз основа на анализите за потребностите от подкрепа във
всяка община и проведени работни срещи, на които бяха направени изводи и анализ на
текущото състояние и уточнени приоритетите и мерките в стратегията.
 Изготвен в срок Областен план за младежта 2017 г. / НСМ - План за 2016 г./
 Изготвен Годишен доклад за младежта за 2016 г. и НСМ - Отчет за 2016 г.
 Проведен е обучителен семинар на Областната координационна група за учене през
целия живот към Областния съвет по образованието, младежките дейности, култура и спорт
с подкрепата на проект № 3761-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните
координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, който се
изпълнява от Министерството на образованието и науката и се съфинансира от
Европейската комисия.
Областния съвет по образование, науки, младежки дейности, култура и спорт е провел
три заседания с основна тема:
 Развитие на професионалното образование и дуално обучение в област Габрово;
 Обсъждане и разясняване на механизъм за съвместна рабора на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст /съгл. РМС № 373 от 5 юли 2017 г./;
 Представяне на обобщена информация за резултатите от предприетите действия и
мерки за обхващане и задържане на децата и учениците в задължителна предучилищна и
училищна възраст в образователната система на територията на област Габрово, съгл. РМС
№ 373 от 5 юли 2017 г.

5. Култура
 Проведена среща на тема „Моето читалище” с представители на читалищата в
област Габрово.
 Обобщен и изпратен на Министерство на културата Доклад за дейността на
читалишата в област Габрово за 2016 г.
 Областна администрация – Габрово организира и координира цялостния процес по
провеждане Националното честване на Шипченските боеве през месец август;
 Обобщен и изпратен на Министерство на културата Културен календар 2018 г. за
област Габрово;
 Обобщени и изпратени предложения от област Габрово за награждаване с годишна
държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“.
6. Околна среда
 Проведено 1 заседание на Областен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата.
 Участие в 1 заседания на Съвета по лова към РУГ-Велико Търново.
 Участие в кампанията на община Габрово „Пролетно почистване 2017 г.” - беше
събрана и предадена за рециклиране близо 110 кг непотребна хартия; при почистване в
местността Градище се включиха 20 служителя на администрацията, събирайки голямо
количестно битови отпадъци.
 Участие в инициативата „Да изчистим България заедно!”
Проведена е 1 работна среща с общините – подготовка и координация по кампанията,
раздаване на боновете за гориво.
В проведената на 16.09. акция взеха участие над 1050 човека, като са събрани 47.540
тона строителни и битови отпадъци.
Екипа на ОА се включи почиствайки парк „Баждар”.
Обобщени и изпратени до ПУДООС отчетни документи за разходването на
предоставени бонове за гориво.

7.

Енергийна ефективност

 Събрана информация, изготвени и изпратени 2 броя отчети по Закона за
енергийната ефективност (ЗЕЕ) и Закона за енергията от възобновяемите източници (ЗЕВИ)
до Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
 Координация и подпомагане реализацията на Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на област
Габрово - назначаване на комисия, със Заповед на ОУ и логистика на дейността (подготовка
и изпращане на протоколи, придружаващи писма и др.); водене на седмичен Регистър за
напредъка на общините по изпълнението на програмата и регистър на подадените преписки
за одобрение в ОА; непрекъсната координация с МРРБ и общините (обобщаване и
изпращане на: справка – РЗП; справка за Стойности на договорите с външни изпълнители;
справка – Бюджетна прогноза и Прогноза парични потоци; справка за изпълнението на
програмата от общините до 5-то и до 25-то число всеки месец; Регистър за текущото
техническо и финансово изпълнение по програмата; справки за Общия напредък и за
обявените обществени поръчки до 15-то число всеки месец; регистър за изпълнението на
програмата; Регистър относно извършен контрол от областната администрация по договори
за дейностите по обновяване на сградите и др.); изготвяне на контролни листи от проверка
на документи; подписване от ОУ договори и писма за анекси към тристранен договор;
преглед на постъпилите в ОА документи за строителните дейности - акт 15 и др.; преглед и
проверка на протоколите съгласно чл. 12 към тристранния договор; контрол на референтни

стойности по (Заповед на ОУ № РД-02-01-156/04.12.2015 г.) - прегледани документации и
извършена проверка на 4 процедури за възлагане на обществени поръчки и 1 сключен
договор.
VIIІ. АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ
Областна администрация Габрово осъществява дейностите по превенция и
противодействие на корупцията чрез Областен обществен съвет за превенция и
противодействие на корупцията (ООСППК), който е консултативно звено към областния
управител. В него участват представители на различни териториални структури,
представители на местната власт, бизнеса, медиите и гражданското общество.
През 2017г. е актуализиран съставът на Областен обществен съвет за превенция и
противодействие на корупцията-Габрово, съгласно заповед № ОСК-05-01-162/ 18.09.2017 г.
на Областен управител на област Габрово и бяха проведени 3 заседания - съответно на
16.02.2017 г., 02.10.2017 г. и на 14.12.2017 г.
На първото редовно заседание през април 2017 г. е приет доклада за дейността на
ООСППК- Габрово за 2016 г., както и План за действие на Съвета за 2017 г.
На заседанието, проведено октомври 2017 г. се взе решение за сформиране на малка
работна група, включваща председателя и секретаря на ООСППК, представител на
ОДМВР-Габрово, представител на РУО-Габрово и ГТТП-Габрово. Задачата на тази малка
работна група бе с превантивен характер и беше насочена към младите хора. Съставът на
групата имаше за цел да се срещне с ученици от 11 и 12 клас и да им бъде изнесена лекция
за това що е корупция и как да и противодействаме. За тази цел бе изготвена презентация от
13 слайда с основни понятия за това що е корупция, нарушава ли тя нашите права и към
кого да се обърнем ако станем свидетели на корупционна проява. Бяха посетени 13
училища на територията на област Габрово, изнесени 16 броя лекции. Имаше интерес от
страна на учениците и след лекцията бяха зададени интересни въпроси. Срещите бяха
успешни и целта бе постигната, а именно да преодолеем страха от подаване на сигнал, да
знаем колко много това явление нарушава нашите права и към кого да се обърнем в случай,
че станем част от този процес. Резултатът от дейността на малката работна група бе
представен на последното за 2017 г. заседание на 14.12.2017 г.
В изпълнение на План за действие на ООСППК в област Габрово, бяха изпълнени
следните мерки:
 Изготвен е анализ на съществуващите корупционни рискове и практики, с цел
ограничаване на предпоставките за корупция. Изискани са шестмесечни доклади от
териториалните звена и общински администрации за постъпилите сигнали за корупция и
предприетите от тях действия. От получените доклади за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
няма постъпили сигнали със съмнения за корупционни престъпления или злоупотреба със
служебно положение.
 Вътрешните правила, наредби и разпореждания в Областна администрация –
Габрово са в съответствие с действащото законодателство, с оглед недопускане на
корупционни практики.
 Председателят на ООСППК – Габрово участва в кръгла маса на тема ,,Индекс на
Местната система за почтеност - 2017”, организирана от Асоциация ,,Прозрачност без
граници” по повод Международния ден за борба с корупцията – 8 декември 2017 г.
 Информацията за предлаганите в
областна администрация, общините и
институциите услуги се актуализира своевременно.

 Публикува се информация за завършили, текущи и бъдещи проекти на
администрацията.
 Извършва се непрекъснато своевременно актуализиране на информацията на
интернет страницата на администрацията, свързана с обществените поръчки, нормативни
документи и др.
 На интернет страницата на Областна администрация-Габрово се поддържа секция
„Антикорупция“, както и бутон ,,Сигнали за корупция”, който посочва начините, чрез
които може да се подават сигнали за корупция.
 На интернет страницата на Областна администрация-Габрово е публикуван отчет
за дейността на ООСППК за изминалата и план за действие за настоящата година, както и
всички протоколи от проведените заседания.
 Изготвена е оценка на корупционния риск.
През февруари 2017 г. комисия определена с заповед ОСК-05-01-7/ 18.01.2017 г. на
областен управител на област Габрово, извърши оценка на корупционния риск в
администрацията в резултат на която се установи, че не са налице условия, които могат да
доведат до корупционен риск.
За определяне съществуването на индикатори за наличие на корупционен риск в
администрацията, комисията използва три способа за събиране на информация - анкета за
самооценка на корупционния риск, преглед на нормативните и вътрешноведомствени
актове и отчитане на мнения, становища, заключения, изводи и препоръки. Въз основа на
направения анализ на данните от проведените анкети и нормативната уредба за дейността в
Областна администрация – Габрово е видно, че е създадена контролна среда чрез приетите
нормативни актове, спазване на разписаните процедури, постоянен контрол на сроковете и
по същество, която води до минимизиране на корупционния риск. От резултатът на
извършения анализ на условията (обективни, субективни, вътрешни и външни), които
определят индикаторите за корупционен риск, проверяващата комисия определи „нисък”
корупционен риск. Предвид ниския риск няма необходимост от допълнителни мерки за
ограничаването му.
Всички служители са подали Декларации за липса на конфликт на интереси в срок и
същите са публикувани на интернет страницата на Областна администрация-Габрово.
Съгласно утвърдена и прилагана в Областна администрация Процедура за
регистрация, разглеждане и предприемане на действия по сигнали за корупция в ООСППК
се запазва анонимността на подателя на сигнала за корупция, конфликт на интереси, както
и след произнасяне и приключване на производството. Сигналите се вписват във Входящ
дневник на сигнали за корупция на ООСППК-Габрово, както и електронен регистър
,,Антикорупция“, който е качен на сайта на Областна администрация-Габрово.
През отчетния период 01.01.2017 – 31.12.2017 г. няма данни за получени сигнали с
твърдения за корупция, злоупотреба с власт и служебно положение.
През 2017 г. имаме две публикации на председателя на Съвета г-н Росен Цветков във
вестник ,,100 вести” – Габрово от 10.11.2017 г. и вестник ,,Росица” – Севлиево от 2012.2017
г., както и едно участие в радиопредаване ,,Часът на Мина” по радио Бумеранг на
21.12.2017 г.
ІX. ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Извършените информационни дейности през годината са подчинени на
Стратегическите цели на Областната администрация за 2017 г. За осъществяването им през
годината сме провели регулярни работни и информационни срещи за информиране на
обществеността
за дейностите на администрацията. Постоянно се актуализираше
информацията на сайта на ОА – Габрово и провеждаше активна информационна политика

за постигане на по-голяма прозрачност в публичния сектор чрез активен диалог и
взаимодействие с административните структури, местна власт, НПО и медии.
Организирани през годината бяха различни инициативи като:
 Среща с приемни майки от региона
 Кампания за превенция употребата на наркотици
 Среща на читалищата от областта
 Приемен ден за граждани по повод Деня на потребителите
 Приемен ден за граждани по повод трудово правни въпроси
 Изнесени приемни дни в малки населени места
 Събиране на датски книжки за SOS – детски селища
 Среща за агресията в училищата
 Пролетно изложение на изделия на потребители на социални услуги
 Анкетиране на граждани по повод Деня на безопасни условия на труд
 Участие в инициатива „Мениджър за един ден“
 Провеждане на Седмица на кариерно ориентиране „Дойдох.Видях.Избрах“
 Събития, посветени на Българското председателство на Съвета на ЕС
За утвърждаване на българската национална и културна идентичност за поредна
година администрацията организира Национално честване Шипченска епопея, което
отбеляза 140 години от епичните боеве.
През 2017 година бяха проведени протоколни срещи с Посланика на Руската
федерация; Руско търговско аташе; Генерален консул на Турция; Посланик на
Азербейджан.
Посещение в област Габрово направиха Министър на вътрешните работи; Заместник министър на регионалното развитие; Заместник – министър на образованието и науката.
Х. ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
През 2017 г. бяха произведени парламентарни избори.
Във връзка със задълженията на областните администрации по организационнотехническата подготовка при произвеждането на изборите за народни представители на 26
март 2017 г., от Областна администрация - Габрово бе извършено следното:
- Своевременно бе изпратена в АМС информация за план-сметките на общините и на
областната администрация за ОТП.
- В указания срок в АМС бе изпратена информация за техническите екипи на
общинските и областната администрации.
- В срока, посочен в Хронограмата на ЦИК, бяха организирани и проведени
консултации за състава на РИК – Габрово, като всички изискуеми документи бяха внесени
в ЦИК в законоустановения срок.
- За нормалната работа на РИК беше осигурено помещение, оборудвано с
необходимата техника - компютърна конфигурация, принтер, телефон, факс, канцеларски
материали и печат.
- Бе осигурен транспорт за членовете на РИК до общинските центрове за провеждане
на обучения на СИК и за предаване на изборните книжа и материали на СИК в
предизборния ден.
- Създадена беше организация за получаване на избирателните списъци (за обявяване
и за гласуване) от ГД ГРАО и своевременното им предаване на общинските
администрации.
- Всички изборни книжа и материали (осигурени от областната администрация или
централизирано), бяха получени, разпределени и предадени на общинските администрации
съгласно указанията на ЦИК.

- Периодично бяха изпращани информации до министъра на отбраната във връзка с
хода на ОТП.
- В изпълнение на приетия от ЦИК оперативен план, в изборния ден беше създадена
организация за получаване от общините на обобщена информация и предаването й на
АМС, РИК и ЦИК.
- Областната администрация, съвместно с РИК, организира приемането и
обработването на секционните протоколи.
В резултат на така създадената организация, изборите за народни представители
преминаха нормално и в спокойна обстановка.

***
В допълнение към настоящия Доклад е разработен и Отчет за степента на постигането на
целите на Областна администрация – Габрово за 2017 г. 100% от заложените дейности и
очаквани резултати за постигане на целите за 2017г. са напълно постигнати.

