
 
УТВЪРДИЛ:   /п/ 
 
НИКОЛАЙ СИРАКОВ 
Областен управител на област Габрово 
 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО 

 
 
1 2 3 4 5 
Цели за 2015г. Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор за 
самооценка  
 
напълно 
постигната цел 
/100 %/ 
 
задоволително 
постигната цел 
/50 и над 50 %/ 
 
незадоволително 
постигната цел / 
под 50 %/ 

Индикатор за 
целево състояние 
/заложен в 
началото  
на 2015 г./ 

Индикатор за 
текущо 
състояние 
/отчетен в края 
на 2015г. / 

1. Постигане на 
ефективно, ефикасно и 
икономично управление 
на ОА -  Габрово, вкл. 
създаване на 
предпоставки за 
ефективно управление 
на човешките ресурси 

1.Осигуряване на строга 
и ясна отчетност, 
постоянен мониторинг и 
контрол на разходите 

1.1. Недопускане на разплащания без да се 
премине по създадената одитна пътека, 
съгласно СФУК. 
 
1.2. Осигурена строга и ясна отчетност 
като всеки разход е документално 
обоснован и своевременно отразен в 
счетоводната система. 
 
1.3. Извършен  е текущ предварителен 
контрол от финансовия  контрьол 

Недопускане на 
разплащания без  
Заявка за разхода и 
Контролен лист. 
 
 
 

Не са допуснати 
разплащания без 
Заявка за разхода  
 
Изготвен 
въпросник и 
доклад за СФУК 
за 2014 г. и  480 
бр. контролни 
листи за 2015 г. 
 

100% 
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 2. Актуализиране и 

оптимизиране на 
бюджетните разходи. 

2.1. Всички корекции, извършени по 
бюджета на администрацията са отразени 
своевременно в бюджетната план сметка и 
в месечното разпределение на бюджета. 
 
2.2. Изготвени месечни отчети за касовото 
изпълнение на бюджета. Изготвени са и 
подадени в срок тримесечни, шестмесечни  
и деветмесечни подробни отчети, 
придружени с исканите справки и 
разшифровки към тях, както и отчети  за 
касовото изпълнение по политики и 
програми. 
 

Изготвяне на 
тримесечни, 
шестмесечни, 
деветмесечни и 
годишни отчети за 
касовото 
изпълнение на 
бюджета, 
включително по 
политики и 
програми. 

Съгласно 
указанията на МС, 
са изготвени 
тримесечни, 
шестмесечни, 
деветмесечни и 
годишни отчети за 
касовото 
изпълнение на 
бюджета, 
включително по 
политики и 
програми. 

100% 

2.Постигане на широка 
информираност относно 
дейността на Областна 
администрация и 
изпълнението на поети 
ангажименти  

1. Провеждане на 
регулярни работни и 
информационни срещи 
за информиране на 
обществеността  за 
дейностите на 
администрацията 

1.1. Повишена информираност на 
обществеността 
 
  
 

Брой работни  и 
информационни 
срещи – 10 бр. 
 
 

Проведени  5 бр 
работни  и  5 бр. 
информационни 
срещи 100 % 

 2. Изграждане на 
партньорства и обмен на 
опит и добри практики 
на различни нива за 
популяризиране 
дейността на ОА 

2.1. Популяризиране дейността на ОА  
 

Брой осъществени 
партньорства – 
 2 бр. 

 Брой 
осъществени 
партньорства – 9 
бр.  
 
Участие в  3 он-
лайн проучвания   

 
100 % 

 3. Провеждане на 
активна информационна 
политика на ОА за 
постигане на по-голяма 
прозрачност в 
публичния сектор чрез 
активен диалог и 
взаимодействие с 
административните 

3.1. Постигнато високо ниво на 
прозрачност в публичния сектор 

Брой осъществени 
взаимодействия с 
административни 
структури, местна 
власт, НПО, медии 
–  
5 бр. 

Организирани и 
проведени 12 
срещи 
 
Проведени 10 
приемни с 
граждани 
 
Организирани и 
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структури, местна власт, 
НПО и медии 
 

проведени 2 
кампании – 
безопасно 
движение по 
пътищата и за 
здравословно 
хранене на деца 

100 % 

 4. Постоянно 
актуализиране на 
информацията на сайта 
на ОУ – Габрово 

4.1. Поддържане в актуално състояние 
съдържанието на уеб-сайта на Областна 
администрация 

Актуална 
информация на 
уеб-сайт 

Извършени 150 
актуализации на 
сайта 

 
100 % 

3. Постигане на 
ефективен и ефикасен 
контрол по 
законосъобразността на 
решенията на 
общинските съвети и 
актовете на кметовете.  

1. Осъществяване 
проверка на решенията 
на ОС по отношение на 
законосъобразност. 

1.1. Проверени 861 решения на общински 
съвети.  
1.2. Проверена законосъобразността на 
всички предоставени административни 
актове на кметовете на общини. Издадени 
9 бр. ИАА по повод оспорване 

100% 100% 100% 

 2. Спиране и връщане за 
преразглеждане на 
незаконосъобразни 
решения на ОС. 

2.1. Върнати за преразглеждане решения – 
2 бр. 
2.2 Оспорени от ОУ решения  - 0 
Потвърдени от съда заповеди на ОУ – 0  
/Няма оспорени в съда решения на ОС./ 

100% 100% 100% 

4. Подобряване 
качеството на 
административно 
обслужване в областна 
администрация – 
Габрово, вкл. 
изпълнение  на 
политиката на 
Правителството за 
електронни услуги 

1.  Осъществяване на 
текущ сроков контрол с 
цел намаляване броя на 
просрочените преписки. 
 

1.1 Намаляване броя на пресрочените 
преписки (относителен дял на 
приключените в срок преписки спрямо 
общия бр. регистрирани преписки) 
Заведени общо 3973 документа 
Приключени в срок  – 3851 бр. 

96% 97% 100 % 

 2. Организиране на 
специализирани 
обучения за повишаване 
компетенциите на 

2.1.Изготвен Годишен план за 
задължително и специализирано обучение 
– 20 избрани обучения 
 

Мин. 5 бр. обучени 
служители 

8 бр. 100 % 
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служителите съгласно 
Годишния план за 
обучения 

2.2. 8 служители от ОА – Габрово 
преминали през обучения през 2015 
година . Две от тях обучения за служебно 
развитие в ИПА-София. 
Поради липса на достатъчно финансови 
средства останалите обучения от 
Годишния план не са реализирани. 

 3. Провеждане на 
националната политика 
по отношение на 
възможностите за 
използване на 
електронно управление 
и усъвършенстване на 
предлаганите услуги от 
ОА - Габрово 

3.1. Реинженеринг на административните 
процеси с оглед предоставяне на 
комплексно административно обслужване: 
- 24 бр. предоставени комплексни 
административни услуги по електронен 
път на общините (по маршрутизатор);  
- Попълнени онлайн въпросници за 
предприетите действия за преминаване 
към КАО, породени от ЗИД на АПК; 
- Актуализирани Вътрешни правила за 
организация на административното 
обслужване, Вътрешни правила за 
организацията на документооборота на 
електронни документи  и документи на 
хартиен носител и Харта  на  клиента и 
стандарти за обслужване в ОА; - 
Изработен Образец по КАО – Заявление за 
образуване на производството по 
процедура за комплексно админ. 
обслужване; 
- Изработен Протокол за устно заявено 
искане за административна услуга. 

Брой предоставени 
електронни 
административни 
услуги. 

24 бр. 100% 

 4. Актуализация на 
списъка с 
административни 
услуги по СУНАУ и 
разработване на бланки 
/при необходимост/ 

4.1 Подобряване качеството на 
административно обслужване 
 

Актуални списък с 
услуги и бланки 
 

Извършен преглед 
на бланките за 
звено ДС, във 
връзка с приети 
изменения в АПК 

100% 

5. Подобряване 
процесите по 

1.  Надзор и актуване на 
имоти държавна 

1.1. Комплектовани преписки за 
съставяне на АДС   

Брой 
комплектовани 

Съставени 118 бр. 
АДС, от които 71 

 
100% 
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придобиване, 
управление /вкл. и от 
гледна точка на ЕЕ/, 
разпореждане и актуване  
на имоти – държавна 
собственост, за които 
отговаря ОУ - Габрово 

собственост 
 

 преписки за 
съставяне на АДС   

бр. са 
новооткрити 
недвижими имоти 
ЧДС 

  
 

2. Отписване на имоти - 
държавна собственост с 
отпаднало основание за 
актуване като държавни 

2.1. Комплектовани преписки към 
заповеди за отписване 

Брой отписани 
имоти  
 

Изготвени 34 броя 
заповеди за 
отписване на 
недвижими имоти  

 
 

100% 

  
 

3. Изземване на 
държавни имоти, които 
се владеят или държат 
без основание 
 
 

3.1. Защитен държавния интерес при 
управление на имотите – държавна 
собственост 

Брой иззети имоти  
 

Брой имоти - ЧДС 
правото на 
управление  върху 
които е отнето по 
реда на чл.80 от 
ЗДС със заповед 
на Областен 
управител – 4 бр. 

 
100% 

 4. Водене и поддържане 
на регистри за имотите 
държавна собственост 

4.1. Поддържане в актуално състояние на 
регистри на имотите – държавна 
собственост 

 100% отразени 
промени 
 

 100% отразени 
промени 
 

 
100% 

 5. Удостоверяване 
наличието или липсата 
на съставени актове за 
държавна собственост 
за недвижими имоти 

5.1. Бързо и ефикасно обслужване на 
физически и юридически лица 

Брой извършени 
обстоятелствени 
проверки 

Извършени 
проверки за 
наличие/липса на 
съставени АДС за 
недвижими имоти 
по 347 молби – 
декларации и 
издадени 15 бр. 
удостоверения 

 
 

100% 

 6. Управление на 
недвижими имоти, 
включени в активите на 
ОА –Габрово, в т.ч.: 
имоти – държавна 
собственост, 

6.1. Ефективно и ефикасно управление на 
недвижимите имоти – държавна 
собственост 

Брой управлявани 
от Областен 
управител имоти – 
държавна 
собственост 
 

В началото на 
2015 г.  в 
счетоводния 
баланс на ОА-
Габрово са 
включени 188 бр. 

 
 
 

100% 
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управлявани от 
Областен управител; 
имоти - държавна 
собственост, 
предоставени за 
управление  на общини 
и държавни ведомства; 
имоти - частна 
държавна собственост, 
отдадени под наем чрез 
търг и без търг 

 
 
 
Брой имоти    
предоставени за 
управление  
   
 
 
 
 
 
 
 
Брой имоти   
отдадени под наем   
 

недвижими имоти, 
а в края -  269 бр.  
 
Проведени са 3 
процедури за 
безвъзмездно 
предоставяне за 
управление на 
имоти – ЧДС  в 
полза на 
териториални 
поделения на 
държавни 
ведомства 
 
Отдадени  под 
наем 7 бр. имоти – 
ЧДС,  от които 5 
бр. жилищни 
имоти и 2 бр. 
нежилищни  
 
Изготвени 2 бр. 
допълнителни 
споразумения за 
удължаване срока 
на действие на 
договори за 
отдаване под наем 
на имоти 

 7. Разпореждане с 
недвижими имоти, 
включени в активите на 
ОА – Габрово, в т.ч.: 
7.1. Продажба на имоти 
- частна държавна 
собственост 

7.1.1. Ефективно и ефикасно управление 
на недвижимите имоти – държавна 
собственост 

Брой продадени 
имоти - частна 
държавна 
собственост 

- Изготвена 1 бр. 
заповед за 
определяне на 
купувач на имот, 
управляван от 
НКЖИ;  
 
-Проведени и 

 
 
 

100% 
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финализирани 2 
бр. тръжни 
процедури; 
 
-Проведена и 
финализирана 1 
бр. процедура по 
ликвидиране на 
съсобственост; 
 
- Проведени 6 бр. 
заседания на 
комисията по чл. 
74 от ППЗДС 

 7.2. Имоти - частна 
държавна собственост, 
прехвърлени в 
собственост на общини 

7.2.1 Ефективно и ефикасно управление на 
недвижимите имоти – държавна 
собственост 

Брой имоти   
прехвърлени в 
собственост на 
общини  
 

Прехвърлен в 
собственост на 
общини – 1 бр. 
недвижим имот – 
държавна 
собственост  

100% 

 7.3. Имоти - частна 
държавна собственост, 
предоставени за 
ползване на общини и 
други юридически лица 

7.3.1 Ефективно и ефикасно управление на 
недвижимите имоти – държавна 
собственост 

Брой имоти  
предоставени за 
ползване  
  

Предоставени за 
ползване на 
регионални 
структури на 
държавни 
ведомства и 
синдикални 
организации  – 2 
бр. недвижими 
имоти – държавна 
собственост 

100% 
 
 

 8. Проучване на 
недвижими имоти – 
държавна собственост, 
предоставени за 
управление на 
териториални поделения 

8.1. Ефективно и ефикасно управление на 
недвижимите имоти – държавна 
собственост 

Брой проучени/ 
придобити имоти 

Брой проучени/ 
придобити имоти: 
- 5 бр. проучени 
имоти;   
- 2 бр. придобити 
имоти с отпаднала 

 
100% 
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на министерства и 
ведомства; анализ на 
потребността на ОА от 
тях и евентуално 
придобиване 

необходимост от 
АДФИ   
 

6. Постигане на 
устойчиво социално-
икономическо развитие 
чрез координация с 
териториалните 
структури и общинските 
администрации за 
провеждане политиката 
за развитие на 
регионално ниво 

1. Координация с 
териториалните 
структури на 
централната 
администрация за 
провеждане политиката 
за развитие на 
регионално ниво 
 
 

1.1 Организиране процеса на получаване и 
преглеждане на отчети на териториални 
звена, отчитащи се пред ОУ 
 
 
 
 
 

Брой  
получени и 
прегледани отчети 
на териториални 
звена – 30 бр. 
 

Получени  30 бр. 
годишни  и  
-3 бр. тримесечни 
отчети. 
 
 
 
 

 
100% 

 
 

 2. Изготвяне на 
отговори на молби, 
жалби и запитвания на 
граждани   
 
 

2.1. Ефективно и качествено 
административно обслужване 

Брой обработени 
жалби и запитвания 

- Изготвени 
указания по чл. 
31, ал. 4 от АПК и 
писма за 
препращане по 
компетентност; 
 
- Обработени 19 
бр. жалби при 
спазени срокове 
по АПК 

 
100% 

 
 

 3. Координация с 
общините за 
провеждане политиката 
за развитие на 
регионално ниво 
Провеждане на 
тематични срещи с 
представители на 
общините 

3.1.  Провеждане на координирана 
политика на местно ниво 

Брой участия – мин 
5 бр. 

Брой участия в 
проведени срещи - 
8 бр.  
 

 
100% 

 
 



1 2 3 4 5 
 4. Организиране на 

срещи и провеждане на 
заседания на комисии 
по въпроси от 
компетенциите на 
областен управител 

4.1. Ефективна дейност по компетентност Брой заседания и 
участия в 
междуведомствени 
комисии – мин 5 
бр. 

Проведени 
заседания на 
комисии към 
областния 
управител и  
участия в 
междуведомствен

и комисии - 6 бр. 

 
100% 

 
 

  
 

5. Осъществяване на 
последваща оценка за 
реализацията на 
Областната стратегия за 
развитие до 2013 г. (чл. 
34, чл. 36 от ЗРР) и на 
окончателен доклад 
 

5.1. Осъществено възлагане по реда на 
ЗОП   
 
5.2. Налична оценка за реализацията на 
ОСР до 2013г. 
 
5.3. Одобрен окончателен доклад за 
изпълнението на ОСР до 2013 г. 

Изготвен и одобрен 
с решение на  
Областния съвет за 
развитие  
Окончателен 
доклад за 
изпълнението на 
ОСР до 2013 г. 

- Осъществено 
възлагане по реда 
на ЗОП;  
 
- Изготвена 
последваща 
оценка за 
реализацията на 
ОСР до 2013 г.; 
 
- Изготвен и 
одобрен с 
решение № 
3/23.06.2015г. на  
Областния съвет 
за развитие 
Окончателен 
доклад за 
изпълнението на 
ОСР до 2013 г. 

 
100% 

 
 
 
 
 

 
 
 

  6. Координация с 
общините, МРРБ и др. 
институции за 
провеждане политиката 
за развитие на 
регионално ниво вкл. 
изпълнение, 
наблюдение и оценка на  
Общинските планове за 
развитие и Областната 

6.1. Постигнато добро сътрудничество и 
координация  
 
6.2. Поддържан  регистър на одобрени 
проекти за област Габрово 

Брой писма;  
Брой участия в 
срещи / инициативи 

- Изготвени и 
изпратени - 8 бр. 
писма 
 
- Членство и 
участие в  
работата на  група 
“Регионална 
партньорска 
мрежа”, създадена 

 
100% 
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стратегия за развитие за 
периода 2014-2020   

със Заповед на 
МИ във връзка с 
ИСИС 2014-2020 
г.    
 
- Поддържан  
регистър на 
одобрени проекти 
за област Габрово  

 7. Организация и 
провеждане на 
заседания на Областен 
съвет за развитие на 
област Габрово (ОСР) 

7.1. Създадени условия за провеждане на 
държавната политика за регионално 
развитие на ниво NUTS 3   
 

Брой заседания – 2 
бр.  
  
 

- Проведени 2 бр. 
заседания  

100% 
 

 8. Взаимодействие със 
секретариата на 
Регионалния съвет за 
развитие. Подготовка, 
организация и участие в 
заседания на РСР на 
СЦР 
 
 
 

 8.1. Координирана политика за 
регионално развитие на ниво NUTS 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр.писма / 
становища / - 
4 бр. заседания 
 
 
 
 
 
 
 

- Изготвени и 
изпратени  24  бр. 
писма/становища; 

- Участие в  4 бр. 
заседания на РСР 
на СЦР; 

- Цялостна 
координация по 
дейността на РСР  
на СЦР под 
председателството 
на Областния 
управител на 
Габрово през 
втората половина 
на 2015 г. 

 
100% 

 
 

  9. Съдействие при 
провеждане на 
държавната политика в 
областта на туризма 
 

9.1. Осъществено сътрудничество с 
държавни органи, местни власти и 
сдружения за провеждане на държавната 
политика в областта на туризма 

 Бр. участия в 
инициативи и 
срещи 

Участие в 3 бр. 
срещи  

 
100% 
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 10. Участия в 

междуведомствени 
комисии: 
Комисия по чл. 45 от 
ППЗСПЗЗ; 
Комисия по чл. 17 от 
ЗОЗЗ; 
Комисия по §4к, ПЗР на 
ЗСПЗЗ; 
Комисия по чл. 47 от 
ЗКИР 

10.1.  Осъществена кореспонденция, 
контакти, срещи, заседания, съвместни 
дейности 

Брой проведени 
заседания 

участие в 25 бр.  
проведени 
заседания: 
 
1 брой 
 
9 броя 
 
7 броя 
 
8 броя 

 
100% 

 
 

 11. Осъществяване на 
реформа на ВиК сектора 
чрез подпомагане на 
дейността на Асоциация 
по ВиК Габрово /при 
подх. нормативна 
уредба и осигуряване на 
финансиране/ 

11.1 Подобряване на качеството на ВиК 
услугите и поддържане на ВиК системите, 
обслужващи населените места 

- Изработена пълна документация, 
организирани и проведени 2 бр. 
заседания на общото събрание на 
АВиК-Габрово. 

- Изработени 2 бр. гр. договори за 
услуги. 

- Избран Главен Секретар на 
Асоциацията 

Брой проведени 
общи събрания и 
други дейности на 
АВиК  

- Проведени 5 
общи събрания на 
АВиК –          
 
- Проведена 
процедура за 
избор на Главен 
секретар на АВиК 
- 1 бр. 

 
100% 

 
 

 12. Организиране и 
провеждане на 
заседания на 
Постоянната комисия по 
заетост към Областния 
съвет за развитие 
 

12.1.Провеждане на държавната политика 
по заетостта на регионално ниво  

Брой заседания на 
ПКЗ към ОСР 
 

- Проведени 2 бр. 
заседания;  
 
- Успешно 
приключване на 
НП „Сигурност“   
и изпълнение на 
проект „Подкрепа 
за заетост“  
 

 
100% 

 
 

 13. Организиране и 
провеждане на 
заседания на Областния 
съвет по условия на 
труд 

13.1 Провеждане на държавната политика 
за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд  
 

Брой заседания на 
ОСУТ – 4 
заседания 

- Проведени 5 бр. 
заседания; 
 

 
100% 
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 14. Организиране и 

провеждане на 
заседания на Областната 
транспортна комисия 

14.1 Разглеждане на предложения от 
общините, касаещи областната и 
републиканската транспортни схеми  
 

Брой съгласувани 
предложения за 
промени 

- Проведено 1 бр. 
заседание 
 

 
100% 

 
 

 15. Организиране и 
провеждане на 
заседания на Областната 
комисия по безопасност 
на движението по 
пътищата 

15.1 Провеждане на регионално ниво на 
държавната политика за повишаване 
безопасността на движение 

Брой заседания на 
ОКБДП –        1 
заседание 

- Проведено 1 бр. 
заседание; 
 

 
100% 

 
 

 16. Грижа за околната 
среда и насърчаване 
предприемането на 
мерки за енергийна 
ефективност и 
използване на 
възобновяеми 
енергийни източници 
 

16.1 Участие в инициативи и мероприятия 
за обмен на опит в областта на ЕЕ и ВЕИ 
 
16.2 Организирани и проведени 
последващи инициативи след 
реализацията на проект TRACE 

Брой инициативи / 
мероприятия / 
срещи – 3 бр. 

Участие в 7 бр.  
инициативи и 
мероприятия:  
 

100% 

 17. Организиране 
дейността на Областен 
консултативен съвет по 
охрана на горите, 
дивеча и рибата 

17.1Поставяне на акцент върху грижата за 
околната среда 

Проведени 
заседания на 
Областен съвет по 
охрана на горите, 
дивеча и рибата - 
1бр. 

Проведено 1 бр. 
заседание  

100% 

 18. Организиране и 
провеждане на 
заседания на Областната 
епизоотична комисия 
 

18.1 Предприети мерки за защита на 
населението от зарази 

Брой проведени 
заседания 

- Проведено 1 бр. 
заседание 
 100% 

7.Създаване на 
партньорства чрез 
активен диалог и 
взаимодействие между 
административните 
структури, местна власт, 
НПО, бизнес и медии 

1. Организиране и 
провеждане на 
заседания на Областния 
съвет за тристранно 
сътрудничество 
 

1.1 Осъществяване на консултации и 
сътрудничество на регионално равнище по 
въпросите на трудовите и свързаните с тях 
отношения, осигурителните отношения и 
по въпросите на жизненото равнище 
 

Брой заседания на 
ОСТС –  
2 заседания 

-Проведени 2 бр. 
заседания 
 

100% 
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 2. Организиране 

работата на  Звено за 
мониторинг и оценка за 
оперативното 
изпълнение на 
дейностите в Стратегия 
за развитие на 
социалните услуги в 
област Габрово 
 

2.1 Планираност и координация на 
цялостната дейност по мониторинг и 
оценка на изпълнение на дейностите, 
заложени в Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги в област 
Габрово 2011 – 2015 г. 

Брой раб.срещи на 
ЗМО – 5 бр. 
Съставен план за 
действие на ЗМО за 
2015 г. – 1 бр. 
Съставен Годишен 
мониторингов 
доклад на ЗМО – 1 
бр. 

- Проведени 5 бр. 
работни срещи; 
 
- Съставен 
Годишен 
мониторингов 
доклад и  
1 бр. план за 
действие на ЗМО 
за 2015 г.  

100% 

 3. Създадена оперативна 
група със заповед на 
Областен управител 
Габрово №РРТУ-02-
69/25.05.2015 г. за 
разработване на 
Областна стратегия за 
развитие на социалните 
услуги 2016-2020г. 

3.1 Планираност и координация на 
цялостната дейност по мониторинг и 
оценка на изпълнение на дейностите, 
заложени в Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги в област 
Габрово 2016 – 2020 г. 

Брой работни 
срещи 
Изготвен анализ и 
оценка на 
потребностите 

- Проведени 2 бр. 
работни срещи; 
 
- Изготвен анализ 
на ситуацията и 
оценка на 
потребностите от 
социални услуги в 
област Габрово 

100% 

 4. Участие в заседания 
на Регионалния съвет по 
здравеопазване и 
Оперативния щаб за 
борба с грип и ОРЗ към 
РЗИ 

4.1 Предприети мерки за ограничаване на 
ОРЗ 

Брой заседания на 
РСЗ 

Не е възниквала 
необходимост 

Неприложимо 

 5. Разглеждане и 
обсъждане на 
възникнали въпроси от 
компетентността на 
Областен съвет за 
сътрудничество по 
етническите и 
интеграционните 
въпроси 

5.1 Създаване на условия и предпоставки 
за сътрудничество и интеграция 

Брой заседания на 
ОССЕИВ - 1бр. 
Отчет за 
проведената 
политика на 
областно ниво – 1 
бр. 

- Изготвен 1 бр. 
отчет за 
проведената 
политика на 
областно ниво; 
 
- Изпратени писма 
за актуализиране 
състава на съвета; 
- Проведени 
консултации с 
НССЕИВ  

 
 

100% 
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 6. Разглеждане и 

обсъждане на 
възникнали въпроси от 
компетентността на 
Областен съвет по 
образование, наука, 
култура, младежки 
дейности и спорт и 
подкомисиите към 
Съвета в т.ч.: 
- Подпомагане  
дейността на Областния 
съвет   
- Реализиране на 
дейности със 
заинтересованите 
страни за изготвяне на 
Областен план за 
младежта   
- Подготовка и 
координация по 
изготвяне на Областния 
културен календар 
- Координация с 
читалищата в региона и 
Регионална библиотека 
„Априлов – Палаузов” – 
Габрово 
- Участие в проект 
„Националните 
координатори в 
изпълнение на 
Европейската програма 
за учене на възрастни” 

6.1 Подпомагане  дейността на Областния 
управител в сферата на образованието, 
младежките дейности, култура и спорт 
Подобряване на възможностите за 
развитие на знанията, заетостта и 
социалното включване на младите хора в 
Област Габрово 
 

Брой проведени 
заседания на 
ОСОНМДКС – мин 
1 бр;  
 
 
Приет и реализиран 
ОблПМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приет и реализиран 
ОблКК 

- Заседанието е 
отложено  за 
началото на 2016 
г., тъй като 
заложената тема 
„Интегрален 
професионален 
колеж – Габрово“, 
която включва 
съпътстващи 
документи за 
разглеждане и 
подписване, които 
към момента не са 
готови  
 
- Изготвен 
Годишен доклад 
за младежта за 
2014 г.; 
 
- Проведено 
обсъждане и 
изготвен Областен 
план за младежта 
2015 г. 
- Участие в проект 
„Националните 
координатори в 
изпълнение на 
Европейската 
програма за учене 
на възрастни” 
 
- Участие в 
семинар и  
организиране на 
представяне и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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обсъждане на 
работен проект за 
Областен план за 
превенция и 
ограничаване на 
младежката 
безработица в 
региона по проект 
RepLAY; 
 
- Участие в проект 
„Опознай и 
избери“ на 
ИМКА-Габрово, 
подкрепен от 
Община Габрово; 
 
- Организирано 
участие на 
представителите 
на област Габрово 
в Национален 
събор – 
Копривщица; 
 
 
- Подпомагане и 
организацията на 
срещи на тема 
„Детско участие“ 
с експерт в ДАЗД 
и заинтересовани  
страни 
 
- изготвен  
Областен  
културен календар 
за 2015 г. вкл. 
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текуща му 
актуализация 

 7. Провеждане на 
заседания на Областен 
съвет за 
противодействие на 
корупцията за постигане 
на по-голяма 
прозрачност в работата 
на публичния сектор 

7.1 Изграждане на антикорупционна среда 
за предотвратяване и ограничаване на 
потенциални корупционни ситуации 

Брой проведени 
заседания – 1бр. 

- Проведено 1 бр.  
заседание 
 
- За периода няма  
постъпили 
сигнали за 
корупция 

100% 

 8. Провеждане на 
активен диалог и 
взаимодействие с 
административните 
структури, местна власт, 
НПО и медии чрез 
организиране на целеви 
срещи и инициативи 
 

8.1 Предоставена информация,  задвижени 
процедури за решаване на съответни 
проблеми,   консултиране на НПО, 
граждани и инициативни комитети за 
възможности за кандидатстване по 
проекти/програми 

Брой организирани 
и проведени целеви 
срещи – мин 5 бр. 
Брой участия в 
съвместни 
инициативи с НПО 
– 1 бр. 
Брой консултации 
за възможности за 
кандидатстване – 
мин 5 бр. 

- Организирани и 
проведени повече 
от 10 целеви 
срещи;   
  
- Участие в 4 
съвместни 
инициативи с 
НПО; 
 
- 15 бр. 
консултирани 
НПО, граждани, 
инициативни 
комитети 

100% 

 9. Проучване на 
възможности за 
получаване на 
допълнително 
финансиране за 

9.1 Разширяване на възможностите за 
финансиране, активно участие при 
включване в национални проекти и 
програми, както и такива, финансирани от 
ЕС.  

Брой инициативи за 
подаване на нови 
проекти –  1 бр. 
 
Брой национални 

Финално отчитане 
на проект TRACE, 
финансиран по 
Програмата за 
транснационално 

100% 
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дейности на Областна 
администрация – 
Габрово, в т.ч.: 
- участие в срещи,  
семинари и обучения, 
свързани с проекти и 
програми, вкл. и чрез 
създаване на 
партньорства; 
- дейности за 
разработване на 
проекти, финансирани 
от фондовете на ЕС или 
други чуждестранни 
институции; 
- включване в 
национални проекти и 
програми; 
- подкрепа за 
реализация на 
Дарителски кръг „За 
Габрово!” 
- координация с 
представители на 
местни общности и 
църковни настоятелства 
при подаване на 
проекти към Дирекция 
по вероизповеданията 
 

9.2 Създаване на партньорства, 
подпомагане и консултиране на други 
организации при кандидатстване 

проекти и 
програми, в които 
участва ОА - 1 бр. 
 
Брой подадени 
нови проекти през 
годината – 1 бр.  
 
Брой подпомогнати 
църковни обекти за 
финансиране – мин 
2 бр. 

сътрудничество 
"Югоизточна 
Европа"; 
 
- Проучване на 
предложения от 
партньори по 
програма „Дунав 
2014-2020”; 
търсене на 
подходящи 
проекти в базата-
данни; участие в 
подготовка на 
предложения за 
участие от ОА-
Габрово; 
 
- 7 бр. участия в 
информационни 
дни/събития, 
свързани с 
проекти и 
програми; 
 
- Разработен 
проект по 
програма 
„Култура” на 
Община Габрово 
за участието на 
Ансамбъл Сивек 
на международен 
фестивал – 
проектът е 
одобрен, 
финансиран и 
изпълнен през 
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2015г.; 
 
- Посещение на 
място по повод 
финансирането на 
„Малчика” по 
Програмата за 
хуманитарна 
помощ към 
Посолството на 
САЩ; 
 
 - Участие в 2 
заседания на 
Работна група за 
избор и 
приоритизиране 
на основни и 
резервни обекти, 
които да бъдат 
включени в 
Инвестиционната 
програма на 
Община Габрово 
по ОПРР 2014-
2020; 
 
- Брой 
подпомогнати 
църковни обекти 
за финансиране – 
7 църкви   

8. Провеждане на 
дейности за защита на 
населението при 
бедствия, аварии и 
опазване на обществения 
ред 

1.  Контрол за 
състоянието и 
безопасността на 
потенциално опасни 
обекти(ПОО) – от 
критичната 

1.1. Извършени 2 бр. проверки /м.април и 
м.октомври/ на 26 потенциално опасни 
язовира.  
1.2. Съставени и предоставени на 
собствениците и ползвателите са 
констативни протоколи за състоянието на 

2 бр. проверки – 
пролет/есен 

2 бр. 

100% 
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 инфраструктура, вкл.  

хидротехнически 
съоръжения 

съоръженията за всеки язовир, с 
направени предписания и срокове за 
отстраняване на несъответствията. 1.3. 
Изготвени 2 бр. доклади до МВР за 
състоянието на язовирите. 

 2. Провеждане на 
тренировки и учения с 
органите за управление 
при мобилизация и 
бедствия. 

2.1. Проведени 2 бр. тренировки по 
системата за оповестяване на ПБЗН -  
съгласно утвърден график. 
2.2. През м.юни се проведе извънредна 
тренировка – във връзка с проведеното 
областно учение „Шипка 2015. 

2 3 бр. 

100% 

 3. Организация на 
дейността на областния 
щаб за координация при 
СНАВР. 

3.1 Проведено областно учение „Шипка-
2015” 
3.2 Актуализиран състав на ОЩ за СНАВР  
3.3 Изготвен Доклад за готовността на 
област Габрово за зимен сезон 2015-2016г. 
до МВР. 

1 1 

100% 

 4. Извършване на 
проверки по преписки 
на обекти за целево 
финансиране  от 
Междуведомствената 
комисия за 
възстановяване и 
подпомагане към 
Министерски съвет. 

4. 1. В ОА – Габрово през 2015 г. са 
постъпили 5 бр. искания /община 
Севлиево – 3 бр. и община Дряново – 2 
бр./ за финансиране на обекти от МКВП 
към МС. За всички искания са изготвени 
Становища за целесъобразност и 
изпратено до МКВП. 
4.2. През м. януари, област Габрово 
кандидаства за финансиране на щети от 
бедствието през м. юни 2014 г. от фонд 
„Солидарност“. За област Габрово беше 
одобрена сума в размер на 129 367 евро, 
които бяха разпределени пропорционално 
между общини Габрово, Дряново и 
Трявна. 

бр. постъпили / бр. 
изготвени 
становища 100% 

5 бр. постъпили/5 
бр. изготвени 
становища 

100% 

9. Развитие на 
ефективна 
отбранително-

1.Организация на 
оповестяването при 
привеждане страната от 

1.1 Брой проведени тренировки:  
- 24 бр. до ниво Общ. СС – резултатите са 
отразени в дневника на дежурните по Обл.  

26  27 
100% 



1 2 3 4 5 
мобилизационна 
подготовка на 
населението в област 
Габрово 
 

мирно на военно 
положение и при 
бедствия, аварии и 
катастрофи 
/тренировки/. 

СС. 
- 1 бр. национални от МО до ниво Обл. СС 
на 12.11.2015 г.(по плана на МО област 
Габрово не участва през м. май). 
- 2 бр. по системата за ранно 
предупреждение за въздушна опасност – 
на 2 юни 2015 г. 

 2.Изготвяне и 
поддържане на 
военновременния план 
на областта и 
военновременния 
бюджет на 
администрацията 

2.1 Актуализиран и утвърден ВВр план на 
област Габрово. Актуализиран план за 
привеждане на област Габрово в по-висока 
степен на готовност. 
2.2 Заявени и одобрени средствата по 
ОМП за 2016 г. от Междуведомствения 
съвет по отбранителна индустрия и 
сигурност на доставките. 

Актуализиран ВВр 
план 
 
 
Изготвен бюджет 
за 2016г. 

Актуализиран 
ВВр план 
 
 
Изготвен и 
утвърден бюджет 
за 2016г. 

100% 

 3.Организация на  
дейността на Областния 
съвет за сигурност 
/заседания/. 

3.1 Проведено 1 заседание на Обл. СС – 
протокол № ОСК-03-02-01/19.03.2015 г. 
3.2 Извършена планова частична проверка 
на област Габрово за готовността за 
работа във военно време от 
междуведомствена комисия на МС през 
месец септември – октомври. 

1 бр. 1 бр. 

100% 

 4.Осигуряване 
националното 
стопанство със запасни 
и техника-запас за 
работа във военно 
време. 

4.1 Изпълнени са заявките и отсрочени 
запасни и техника-запас от Военно 
окръжие – Габрово за 2016 г.  
4.2 Изготвен и получен отчет на 
началника на Военно окръжие – Габрово. 
4.3 Изпълнени заявки и отсрочени запасни 
и техника-запас от Областния военен 
отдел. 

Изпълнени заявки и 
отсрочени запасни 
и техника-запас от 
Областния военен 
отдел. 

Изпълнени заявки 
и отсрочени 
запасни и 
техника-запас от 
Областния военен 
отдел. 

100% 

 5. Водене регистър на 
военните паметници на 
територията на 
областта, организиране 
дейността на Областна 
комисия "Военни 
паметници". 

5.1 Проведено заседание на Областна 
комисия "Военни паметници" – протокол 
№ ОСК-10-02-01/ 28.05.2015 г.  
5.2 Заявени са в МО средствата за ремонт 
на паметници през 2016 г. Отпуснати 
средства в размер на 3 500 лв. за ремонт на 
военния паметник в с. Боженци. 

1 бр. 1 бр. 

100% 

 



 
Като цяло дейността на Областна администрация – Габрово може да се определи като успешна и ефективна, тъй като 100% от заложените дейности 
и очаквани резултати за постигане на целите за 2015г. са напълно постигнати.  
 
Областна администрация – Габрово е изпълнила и много други допълнителни дейности, които не са били заложени в плана за изпълнение на целите, 
но намират отражение при отчитането на цялостната дейност на администрацията:  
 
1. Организиране, наблюдение и контрол на работата на лицата заети по програми от трудовата заетост: 
- Национална програма „СИГУРНОСТ”- 120 бр. лица - 0т 2014г. до 03.2015г. 
- Регионална програма „ЗАЕТОСТ” - Януари – Май  2015 г. 
- Програма „Старт на кариерата” – 2 бр. лица - 12.01.2015 г. -11.10.2015 г.; 
- Проект  „Подкрепа за заетост – 33 бр. лица 01.07.2015 г. – 31.10.2015 г.  
 
*  Съгласно Заповед № РД-02-01-79 / 23.06.2015г. са възложени дейности на 3 бр. служители като наставник на назначените лица по Проект 
„Подкрепа за заетост”.  Проведено e въвеждащо обучение на лицата за формиране на трудови навици, съгласно изготвен план-график.  Изготвен е  
план-график за обучението през следващия месец. През втория месец е проведено обучение на  работното място. Изготвен е отчет за извършеното 
обучение на лицата.    
2. Дейности, съдействащи за професионалното ориентиране и практика на ученици и студенти:  
 - участие в кампания на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден” на 23.03.2015 г. Запознаване на ученици от ПГ по икономика в Дряново с 
работата в ЦУИ - 3 бр.; 
 - организиране на учебна практика със студенти специалност „Право” – 2 курс от ВТУ и провеждане – 6 студенти, провели практика в периода 
16.02.-20.02.2015 г.; 
 - програма за летни студентски стажове в ДА за 2015 г. – направена заявка за едно място, но не се явиха кандидати. 
 
3. Участие в реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради  

- подготвена заповед за назначаване на комисия и за възлагане на определени функции на длъжностни лица от ОА; 
- разглеждане на досиета на сгради, кандидатстващи за финансиране – 50 броя ЗИФП; 
- подготовка на протоколи, писма, запитвания и др.; 
- преглед на договори и споразумения по НП, сключени 44 договора за финансиране; 
- участие в разяснителна среща на община Габрово с управители на сгради  етажна собственост. 

 
4. Организиране и провеждане на тържествата свързани със 138 години от „Шипченската епопея”. 
 
5. Подготовка на становища по законопроекти, проекти за постановления на МС и концесии, възлагани от общините на територията на областта - 10 
бр. Становища за 2015г. 
 



6. Отговори на молби, жалби и запитвания на граждани чрез изготвяне на указания по чл. 31, ал. 4 от АПК  - изготвени 6 бр. указания по чл. 31, ал. 4 
от АПК или писма за препращане по компетентност 
 
7. Разглеждане на преписки по подадени заявления за изплащане на обезщетения по ЗПГРРЛ - изработени 4 бр. заповеди за изплащане на 
обезщетения, съгласно ЗПГРРЛ 
 
8. Дейности в изпълнение на Заповед №РД-02-01-59/ 12.05.2015 г. за изплащане на дължими обезщетения за имоти и части от имоти, отчуждени с 
РМС №№30 и 114/2015 г. -  проведени са 14 бр. заседания на комисията; -разгледани са 71 бр. заявления на бивши собственици по чл. 39а, ал. 2 от 
ЗДС 
 
9. Извършване на проверки по преписки на обекти за целево финансиране  от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерски съвет    
 
10. Поддържане на контакти с представителството на Европейската комисия в България  за получаване на информационни материали във връзка с 
регионалното развитие и новия програмен период – 2014 – 2020г. 
 
11. Цялостна подготовка и организация на протоколни посещения, както и посещения на представители на правителството - ораганизирани 4 
протоколни посещения и 10 посещения на представители на Правителството. 
 
 
 
 
Съгласувал:   /п/ 
 
Веселин Радков, Главен Секретар на Областна администрация – Габрово                                                               
     
 


