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Отчет на Областна Администрация – Габрово в 
изпълнение на предложените от Министерски съвет на 
Република България „Стабилизационни и неотложни 
мерки за подобряване на социалното положение на 

българските граждани, на бизнес средата и 
демократизиране на управлението” и Програмата 

„Държавност, развитие, справедливост” - 
Икономически и социални приоритети на 

правителството 
 

Приоритетни мерки в работата на Областна администрация-
Габрово, като част от неотложните и стабилизационни мерки на 

Правителството на Република България за първите 100 дни на 
управление 

 

1. Създаване на Обществен консултативен съвет към Областния 

управител 

В Областна администрация – Габрово в продължение на един 

месец аз и моят екип работихме по създаването на Обществен 
консултативен съвет към Областен управител. Съветът ще служи като 

постоянна форма на диалог и чуваемост между областния управител 

на област Габрово - като едноличен орган на изпълнителната власт в 
областта, който осъществява държавното управление по места и 

осигурява съответствие между националните и местните интереси при 
провеждане на регионалната политика от една страна и структурите 

на гражданското общество от друга страна.  

Покани за участие в Съвета са получили 35 организации, сред 

които представители на непрaвителствени организации, 
професионални обединения и сдружения, и представители на 

протестиращите, имащи отношения към развитието на област Габрово. 

Учредяването на Областния консултативен съвет ще се проведе 

на 04.09.2013 г. от 17.30 ч. в зала „Дружба” на хотел „Балкан” – 
Габрово. Учредителното събрание ще протече по предварително 

установен дневен ред. Предвижда се на това събрание да се вземе 
решение за създаване на Областен консултативен съвет, след което да 

се приемат правилата за устройството и дейността на Съвета, да се 

избере ръководство и секретар на Съвета. 
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 На участниците ще бъдат раздадени заявления за членство, с 

които те ще заявят официално желанието си за включване в състава 
на Обществения консултативен съвет.  

Съветът ще осигури участието на гражданите в обществения и 

икономически живот и ще отговори на законния им стремеж и право 
да изразяват мнения, становища и предложения по отношение на 

решения и действия на централната и местна власт, които засягат 
техни законни интереси. Съветът ще създаде условия за благоприятен 

обществен климат за развитие в областта и ще подобри нивото на 
обществената информираност. 

 
2. Популяризиране  политиката на правителството  за 

създаване на условия  за икономически растеж. 

 

По моя покана на посещение в гр. Габрово през месец август 

бяха: доц. Даниела Бобева - вицепремиер по икономическо развитие, 

проф. д-р арх. Иван Данов - министър на инфестиционното 

проектиране и д-р Таня Андреева - министър на здравеопазването. По 

предварително съгласувана програма се проведоха работни срещи на 

министрите  с представители на общините и браншовите организации 

на територията на областта. 

Посещението на вицепремиера Даниела Бобева премина в две 

направления: 
Първо: Среща с представители на бизнес средата от всички сектори на 

икономиката – сгрдата на ГТПП. На срещата се обсъди възможността 
за устойчивост на международните икономически връзки с Русия, като 

фундаментален пазар, както и 
 Създаване на благоприятен пазарен климат, среда за 

изграждане на производствени предприятия, локализирани в 

населените места извън столицата. 

 Промяна в кодекса за социално осигуряване, корекция в 

текста за промяна заплащане на първите три дни от болничен лист на 

служител от работадателя. 

 Въвеждане на по – крупен брой мерки от регулаторните 

режими, основно за намаляване срока за издаване на документи, 

увеличаване валидността на вписани обстоятелства и др. 

 Предложения за промяна в закона за обществени поръчки 

в частта на опит – история на преприятието и реализиран оборот през 

годините, за доказване на финансовата стабилност. 
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 Възможност за по пълна прозрачност при изготвяне на 

обявления за тръжни процедури. 

Второ: Среща с туристическия бранш в област Габрово – заседателна 

зала на Областна администрация-Габрово 
 

В началото на срещата Г-жа Бобева акцентира върху най-
актуалните дейности на Правителството в сферата – подготовката на 

туристически продукти за немския пазар, водени преговори с немски 
застрахователни фондове за участие на българския пазар; създаване 

на Каталог на малките музеи в България; създаване на туристически 

продукти, насочени към китайските туристи. 
Първата част на дискусията беше свързана с регулаторния режим 

на къщите за гости и възможностите за облекчаването му. Основното 
предложение на г-жа Бобева беше свързано с възможността да 

отпадне категоризацията на ресторантите. Допълнителните въпроси, 
поставени от участниците бяха свързани с: 

 възможността за популяризиране на български филми, снимани в 
туристически обекти в България индиректно да се промотират 

самите обекти 
 високите такси, заплащани от собствениците на хотели и къщи за 

гости по отношение на авторските права на музиката 
 начина на провеждане на проверки от страна на Комисията за 

защита на потребителя – участниците поставиха въпроса за 
възможността за въвеждане на предписания, а не директно 

налагане на глоби 

 промените в чл. 116 от Закона за туризма – последиците от 
постоянните промени в регистрите  

 възможността да се предлага „традиционна домашна храна с 
домашни продукти” 

 Габрово да стане част от допустимите населени места за участие в 
Програмата за развитие на селските региони 

 възможности за насърчаване на православния туризъм; 
разработване на маршрути на територията на Габрово област, 

включващи манастири и църкви 
 

Г-жа Бобева препоръча следните неща: 
 

 Областния управител на Габрово да организира среща с 
представители на Комисията за защита на потребителите 

 В Областната стратегия за развитие да се акцентира върху 

възможностите за поклоннически и религиозен туризъм 
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Посещение на министър Данов  

 
На 19 август 2013 г. в Ритуална зала на Община Габрово 

проведохме работна среща с проф. д-р арх. Иван Данов, Министър на 

инвестиционното проектиране.  
В изложението си Министър Данов запозна участниците с 

функциите и дейностите на новосъздаденото министерство на 
инвестиционно проектиране. 

На събитието ангажирано присъстваха и активно участваха 
Народните представители от 7 МИР, зам. областните управители на 

Област Габрово, зам. кметовете на общините от област Габрово, 
представители на камарите на инженерите в инвестиционното 

проектиране, архитектите, инженерите по геодезия и строителите в 
България, предстявители на бизнес сдружения и други съпричастни с 

темата лица.  
На срещата се дискутираха възможностите за финансиране на 

подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти за 
територията на област Габрово, функциите и правомощията на МИП 

във връзка с прилагането на Закона за устройство на територията, 

приоритетите в областта на устройственото проектиране и 
строителството (вкл. изготвянето на ОУП), изграждането на кадастъра 

като основа за привличането на инвестиции в строителния сектор. 
 

Конкретните въпроси могат да се обобщят в следния групи: 
 

     По ЗКИР 
 Каква е възможността да се преобразува картата на 

възстановената собственост в кадастрална карта? По този начин ще се 
покрие една голяма част от страната – около 76% територия. 

 В техническите служби на общините има кадастрални 
планове изработени през 80 години, които по някакви неизвестни 

причини са с недовършени процедури по приемането им. Не са 
одобрени, не са влезли в сила и към днешна дата не се ползват като 

законова кадастрална основа. За тава куриозно се ползва последно 

одобрен кадастър от 1938 год. в по-добрия случай от 1950 год., 1970 
год. или 1980 год. 

 Каква е възможността те да бъдат анализирани, оценени и 
използвани, за създаване на КК, което би съкратило времето за 

изработване на КК и снижило стойността на поръчката за изпълнение 
на техническите дейности? 

 
     По ЗУТ 

 След като разрешението за строеж ще се издава само въз 
основа на одобрен идеен проект, съдържащ в общия случай идеен 

проект по част "Архитектура", конструктивна схема на сградата и 
трасировъчен план, доказващ спазването на ПУП, предвиждат ли се 
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промени в реда за въвеждане в експлоатация на строежите? Как ще 

бъде контролирано и гарантирано качеството на извършеното 
строителство от гледна точка на спазване на конструктивните 

изисквания, на безопасността на инсталациите, енергийната 

ефективност, пожарната безопасност и др.? В преобладаващите 
случаи възложителите нямат достатъчно компетентност и култура да 

преценят, че за да има налице в края на строителството качествена 
сграда е необходимо след получаването на разрешение за строеж да 

възложат изработването и на работен проект за съответния обект. 
 На основание чл.125, ал. 1 от ЗУТ, са изготвени в общините 

задания за изработване на Общ устройствен план. По какъв начин ще 
се финансира задължителното проектиране и изпълнение на общите и 

подробните устройствени планове и последващите ги мероприятия 
свързани с изграждане и рехабилитиране на инфраструктурата?     

 Ще бъде ли осигурено финансиране за енергийно 
обследване и проектиране за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградите, които са собственост на общината? 
 Община Севлиево кандидатства с проект „Изработване на 

интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 

Севлиево” по Оперативна програма Регионално развитие, като 
дейности свързани с проектиране и изготвяне ПУП не са допустими по 

този проект. В тази връзка ще бъдат ли осигурени средства за 
проектиране за градско възстановяване и развитие? 

 
По ЗОП 

 Да отпадне от Закона възможността за субективизъм. Да се 
въведат само обективни критерии фактори (цена, срокове), особено 

когато случаите не са инженеринг или прилагане на някаква различна 
технология (пример пречиствателна станция или завод за отпадъци). 

 Мненията, предложенията и въпросите, поставени на 
срещата са предоставени на отговорните институции, като очакваме в 

най-скоро време техните компетентни отговори, за да запознаем с тях 
заитересованите. 

 

Посещение на министър Таня Андреева 

 

На 27.08.2013 г. Министърът на здравеопазването д-р Таня 

Андреева бе на посещение в град Габрово по покана на директора на 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова”  д-р Нели Савчева. Визитата бе по повод 

откриване на Отделението по клинична патология в МБАЛ „Д-р Тота 

Венкова”. Министър Андреева разгледа ремонтираните отделения и 

тези, в които в момента тече ремонт - по хирургия, ортопедия и 

травматология, АГО и неонатология. Проведе се среща с 

ръководството на болницата и общинското ръководство, на която бяха 
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дискутирани проблемите на лечебното заведение и предстоящото 

изпълнение на проект за технологично обновяване и модернизация на 

МБАЛ Габрово. 

След посещението си в МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова” аз и г-жа Ценка 

Йонкова – заместник областен управител проведохме работна среща с 
министър Андреева, по време на която й връчихме въпроси, касаещи 

проблемите на областта и общините на територията на област Габрово 
в сферата на здравеопазването.  

 
След посещението си в гр. Габрово, министър Андреева отпътува за 

гр. Севлиево, където посети Държавната психиатрична болница и се 

запозна със реализираните проекти, разгледа сградата на бъдещия 

Дневен център за хора с увреждания и защитено жилище, която е в 

процес на реновиране. 

 

 

3. Финализиране на процеса по обсъждане и приемане на 

Областната стратегия за развитие 

 

През месец юни 2013 г. ръководството на Областна 

администрация реализира срещи с кметовете на общините Габрово, 

Севлиево, Трявна и Дряново за запознаване с основните проекти  на 

местните власти, които са заложени за изпълнение в Обл. Стратегия 

за развитие за периода 2014 – 2020 г. 

Зам.-областните управители инициираха поредица от срещи през 

месец юли 2013г. с териториалните звена на министерствата за 

запознаване и идентифициране на проблеми. 

На 04.09.2013 г. Областния съвет за развитие на свое заседание 

ще приеме  Областната стратегия за развитие за периода 2014 – 2020 

г. 

 

4. Подпомагане реализацията на младите хора и насърчаване 

на младежката заетост.  

Програма "Старт на кариерата" 
 

През отчетния период, по традиция Областна администрация – 
Габрово продължи участието си в програма  "Старт на кариерата". 

Основна й цел е увеличаване на заетостта на младите хора чрез 

повишаване на пригодността им за заетост. Областна администрация – 
Габрово е обявила 1 стажантска позиция, за която има 21 
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кандидатури. На 27-28.08.2013 г. бяха проведени интервютата, с 

кандидатите и бе направено класиране от комисия назначена със 
заповед на областен управител 

 

Проект "Студентски практики" на МОН 
 

През юни 2013 г. стартираха първите стажове по проект 
"Студентски практики". Областна администрация – Габрово сключи 

Договор за партньорство с Технически университет – Габрово на 
08.07.2013 г., за провеждане на практическо обучение на студенти. 

Областна администрация – Габрово обяви 1 позиция, за която 
кандидатстваха 20 студента до момента. От всички кандидатствали 

само две кандидатури бяха одобрени за провеждане на практика. 
Студентките са 4 курс в специалност "Публична администрация" и са 

силно мотивирани да натрупат опит в реална работна среда, за да 
могат да приложат наученото в университета по време на работа. Една 

от студентките проведе и приключи своята практика, а в момента 2 
студентка провежда практика в реална работна обстановка. 

Студентите имат силна мотиванция за работа и желание да се учат 

допълнително, прилежно изпълняват възложените им задачи и 
чудесно се вписват в екипа на администрацията.  

 

5. Оптимизация на държавната администрация 

Във връзка със стартиране на процеса за оптимизация на 

държавната администрация и в изпълнение на ПМС 171 от 15.08.2013 
г., беше намалена числеността на Областна администрация – Габрово 

от 31 на 29 щатни бройки. В тази връзка бяха съкратени 3 щатни 
длъжности от специализираната дирекция "Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост".  
Намаляването на щатната численост се осъществи при спазване 

на нормативите за численост на общата и специализирана 

администрация, регламентирани в чл. 12, ал. 1, т. 4 и т. 5 от 
Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в 

администрацията. 
 

6. Поддържането и развитието на добри взаимоотношения 
между Област Габрово и региони от други страни е определящо 

за реализирането на съвместни проекти и привличането на 
инвеститори. 

 
В началото на отчетния период проведох среща с бизнесмени от 

област Могильов (Русия) за задълбочаване на сътрудничеството с 
фирми от региона. В тази връзка отправих предложение за 

сътрудничество на губернатора на Могильовска област, в резултат на 
което предстои визита на делегация от Могильов за уточняване 
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параметрите на сътрудничеството между област Габрово и област 

Могильов. 
 

Важно за търговско - икономическото сътрудничество и 

привличането на инвестициите в региона бе откриването на борсов 
склад на Белоруска търговска борса в “Техномат-Меркурий” ЕООД – 

Габрово, което постави началото на бъдещи преговори за 
продължаване на сътрудничеството в тази насока. След проведената 

среща беше отправена официална покана към мен за посещение на 
Централата на стоковата борса в гр.Минск. 

 
По инициатива на габровски бизнесмени отправих предложение 

за сътрудничество и задълбочаване на културни-икономическите 
отношения с президента на Република Татарстан. 

 
7.  За по- добър диалог, обединяване на гражданите от 

региона и развитие на духовността като национален приоритет 

през отчетния период Областна администрация – Габрово организира 

за трета поредна година Национално честване Шипченска епопея, 

посветено на един от най-важните моменти в българската история – 

битката при връх Свети Никола, която е предопределила изхода на 

Руско-турската освободителна война.  

Ангажирайки се с подготовката и организацията на подобно 

мащабно мероприятие аз и екипът на Областна администрация си 
поставихме за цел да развиваме започнатото и да обогатяваме 

мероприятията, с което да запазим жив българския дух и героизъм.  
Всички мероприятия по повод Шипченската епопея целят да 

върнат родовата ни памет и да ни накарат да се почувстваме горди, че 
сме българи. Не случайно и повече от инициативите са насочени към 

младото поколение, към децата и подрастващите, защото това е 
времето, когато се формира чувството за национална принадлежност, 

за родолюбие и признателност. Много са инициативите, насочени към 
децата, които на практика участват в един открит урок по родолюбие 

– така например за поредна години всички училища в област Габрово 
„осиновиха” и обгрижваха през годината своя  исторически паметник. 

Една инициатива, която придоби  широк интерес и която има 

подкрепата, за да бъде мултиплицирана в цялата страна. Конкурсите 
са друг начин да обхванем и приобщим подрастващото поколение. 

Стартираното спортно състезание по изкачване на стълбите към 
Паметника на свободата също с всяка година разширява мащаба си.  

 
Фокусът  на институциите към Националното честване 

Шипченска епопея и признателността към героите на Свободата не са 
само думи и обещания, а са повод за Единство и ден, в който 
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забравяме ежедневните си различния. Така например не е самоцелен 

организираният туристически поход, участниците в който заедно 
изкачват маршрут до върха, по който са се движили самите опълченци 

преди 136 години в битка за Свобода и Независимост. Тези ценности 

могат и на практика обединяват хора и ги карат поне на този 
празничен ден да забравят различията си. Това може би е и причината 

да се наблюдава засилен интерес на деца, младежи и млади 
семейства, които се включват в походите все по- активно.  

 
Целта на Националното честване Шипченска епопея е не само да 

покажем почитта си и да отдадем заслуженото на загиналите за 
българската свобода, а още веднъж да покажем, че духовността и 

паметта за българската история и култура са наш национален 
приоритет. Най-голямото ни доказателство за това е участието в 

тържествата на първите мъже в държавата ни в лицето на Президента 
на Република България и Върховен главнокомандващ българската 

армия г-н Росен Плевнелиев,  Председателя на Народното събрание 
на Република България г-н Михаил Миков, вицепремиера г-жа 

Даниела Бобева, представители на министерски съвет и дипломати.  

 
Заставайки зад една обща кауза, каквато е Шипченска епопея, 

ние показахме прозрачността в работата на институциите, както и 
тяхното обединение за съхранението на държавността.  

 
 

 
 

 
НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ  

Областен управител на област Габрово 


