РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
КЪРДЖАЛИ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 – 31.12.2014 ГОДИНА

Февруари 2015 г.
Кърджали

6600 Кърджали; бул. “България” № 41; тел.0361/6-01-50; факс: 0361/6-01-51
http://www.kardzhali.org; e-mail: obl.adm@kardzhali.org; obl.adm@gmail.com

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Областна
администрация Кърджали са уредени с Устройствения правилник на областните
администрации, приет с ПМС 121 от 2000 г.
Областна администрация Кърджали е юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище – гр.Кърджали, административен център на областта. Областната администрация
се ръководи и представлява от областния управител.
Областният управител е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет. При
осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни
управители и от областна администрация. Административното ръководство на областната
администрация се осъществява от главен секретар.
Според характера на дейността, която извършват, административните звена в
областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация,
организирана в 2 дирекции – „Административно-правно обслужване, финанси и управление
на собствеността” и „Административен контрол, регионално развитие и държавна
собственост”.
Областният управител отговаря за опазването и защитата на държавната собственост,
осигурява спазването на законността, обществения ред и сигурността на територията на
областта. Съгласно чл.29, ал.1 от Закона за администрацията, областният управител е
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. Координира и контролира дейността на
териториалните звена на министерствата и на другите административни структури на
изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и
действията на ръководителите им. Осъществява контрол за законосъобразност на актовете на
общинските съвети. Към м. декември 2014 г. функции и отговорности на областния
управител са регламентирани в над 120 нормативни акта – общи и специални.
Най-много нормативни актове, предвиждащи правомощия на областния управител,
има в сектор държавна собственост и регионално развитие (25), земеделие, гори и храни (19),
околна среда (15), отбрана и сигурност (15), социална политика и заетост (12), икономика,
енергетика и туризъм (9), правораздаване и вътрешни работи, административен контрол (9),
държавно управление (6), здравеопазване (6), култура, образование, физическо възпитание и
спорт (6), транспорт (5), данъчна политика, финансов и обществен контрол (3). Почти всички
сектори на политики (с изключение на секторите държавно управление и данъчна политика,
финансов и обществен контрол) са регламентирани както на законово, така и подзаконово
ниво. В шест от областите на политики преобладават законите, а единствено в сферата на
отбраната и сигурността подзаконовите нормативни актове са 4 пъти повече от законовите.
Най-много правомощия и функции са свързани с координация, надзор и контрол – 94,
което съответства на конституционно възложените правомощия на областният управител
като орган на изпълнителната власт в областта. Следващите по брой функции – 39 са по
предоставяне на услуги, което се свързва най-вече с правомощието на областния управител
да управлява държавната собственост на територията на областта. Функциите по секторна
политика са 31 броя, което представлява едва 14.5% от всички типове функции, като
основната част от тях са регламентирани в закони.
Областна администрация Кърджали осъществява своята дейност в съответствие с
Конституцията и другите нормативни актове при спазване на принципите за законност,
откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и
координация, предвидимост и обективност и безпристрастност. Настоящият доклад обхваща
дейността на администрацията за 2014 година и отчита постигнатото в изпълнение на
функциите по провеждане на държавна политика на областно ниво за постигане на
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стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството, както и изпълнението
на утвърдените годишни цели на областната администрация за периода.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Администрацията подпомага областния управител при осъществяване на
правомощиата му , технически осигурява дейността му, както и извършва дейности по
административно обслужване на граждани и юридически лица.
Дирекция АПОФУС приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към
адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва
външна и вътрешна куриерска дейност. При спазване на Закона за защита на личните данни
и на Закона за достъп до обществена информация служителите предоставят информация на
граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен
интерес за тях.
Предоставянето на качествени административни услуги е индикатор за добре
работеща администрация и мерило за нейната ефективност. Това е достатъчно основание
като цели на Областна администрация- Кърджали за 2014 г. да са заложени подобряване на
административното обслужване на физическите и юридическите лица, информираност на
гражданите, превенция на корупционните практики чрез спазване на принципите за
откритост и прозрачност. Информацията за административното обслужване, предназначена
за потребителите се поддържа и актуализира на разбираем и достъпен език, което в голяма
степен обуславя предоставянето на по-достъпни и по-качествени административни услуги.
Административното обслужване в Областна администрация- Кърджали се
осъществява на принципа „едно гише”. Звеното за административно обслужване е
разположено на партерния етаж, като за по-лесен достъп, входът на администрацията е
оборудван с рампа. С Хартата на клиента, която включва общите и собствени стандарти за
качеството на административното обслужване, са регламентирани начините за отчитане и
подобряване качеството, правата на потребителите и организацията на работа със сигнали и
предложения. Извършват се всички услуги за гражданите и бизнеса, предвидени в Списъка
на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) от Системата за
самооценка на административното обслужване. За всички административни услуги са
изработени и типови бланки. Предоставена е възможност за изтегляне от сайта на бланки за
заявяване на услуги, с указания за правното основание на услугата, изискващите се
документи за прилагане и срока за изпълнение.
За подобряване на достъпа до административни услуги и извършването им в
законоустановения срок е въведена непрекъсваемост на процеса на работа на звеното за
административно обслужване, както и достъп до сградата на хората с увреждания.
Подобри се вътрешният документооборот в администрацията, чрез оптимизиране на
процеса за контрол и архивиране на документите и делата. Актуализирана е Номенклатурата
на делата и документите в Областна администрация – Кърджали.
Входяща и изходяща кореспонденция в Областна администрация – Кърджали се
обработва съгласно утвърдените от Областния управител Вътрешни правила за деловодната
дейност и използването на електронната система за регистрация и контрол на
документооборота /деловодна система „Акстър”/.
През отчетния период броят на обработените документи е:
№
по
ред
1

Вид на извършената работа
Изведени документи - изходящи

Общо бр.
4077

3

2
3
4
5

6

Заведени документи - входящи
Приключени документи
Изведени заповеди на ОУ
Договори
в т.ч.: държавна собственост
обществени поръчки
външни услуги
Изведени заповеди на ОУ по ЗПГРРЛ

3917
3500
1350
214
90
22
102
13

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Достъпът до обществена информация е пряко свързан с доброто административно
обслужване осигурявано от администрацията. В тази връзка в Областна администрация са
разработени и се прилагат Вътрешни правила за достъп до обществена информация, които са
утвърдени със заповед от Областния управител и публикувани на сайта на Областна
администрация и на вътрешната интранет страница. За подадените заявление за достъп до
обществена информация се води регистър в електронен формат и на хартиен носител.
През 2014 година са постъпили четири заявления за достъп до обществена
информация. Две от тях са от неправителствени организации и две- от юридически лица. Две
от заявленията са постъпили по електронен път, две са депозирани в деловодството на
администрацията. Видът на исканата е информация по две от заявленията е официална, а по
другите две- служебна. Заявленията за разгледани в законоустановения срок и по всички е
постановено решение за предоставяне на достъп.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Численост на персонала към 31.12.2014 г.:
- по щатно разписание – 29 служители;
- по реда на ПМС 66 – 2,5 бройки;
- по реда на П МС 212 – 5 бройки и
- по реда на ПМС 258 – 1 и 0,5 бройки.
Реално заетите длъжности за периода на отчитане по поименно щатно разписание на
Областна администрация са 24.
През отчетния период в Областна администрация Кърджали са подготвени 2
конкурсни процедури. Спазени са разпоредбите и изискванията на Закона за държавния
служител и указанията на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
Конкурсната процедура за Главен експерт „ОМП” и ССИ в дирекция
“Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
приключи с назначение.
Конкурсът за длъжността Директор на дирекция АКРРДС, бе отложен за м. януари на
2015 година, поради настъпили промени и смяна на конкурсната комисия.
През 2014 година Областна администрация Кърджали продължи да работи в посока
ограничаване на безработицата чрез осигуряване на заетост, включително на
неравнопоставените групи на пазара на труда.
.
По програма „Старт на кариерата”, имаща за цел осигуряване на възможности за
придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на
прехода между образованието и пазара на труда в Областна администрация бяха наети 5
младежи с период на заетост- 9 месеца.
По програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, имаща за цел
осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно
социално подпомагане, включително и повишаване на пригодността за заетост на лица, обект
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на Програмата, чрез включването им в обществено полезни дейности беше наето 1 лице за
една година.
По програма „ Младост и опит – нов шанс за работа” насочена към безработни
младежи до 29 г. и безработни над 50-годишна възраст бяха наети 8 лица за период от 6
месеца.
Във връзка с подписан Договор между Областна администрация- Кърджали и Служба
по трудовата медицина през отчетния период служителите на областна администрация
преминаха задължителен профилактичен преглед.
През 2014 год. 22-ма служители от администрацията преминаха обучение към
Института по публична администрация на тема „Лични умения за ефективно управление”,
21- участваха в обучение за екипна ефективност, петима служители придобиха сертификати
за ниво В1 по английски език и петима – за ниво В1 по гръцки език.
Изложеното по-горе е доказателство за ефективното управление на човешките
ресурси и постигането на очаквания резултат, а именно: повишена мотивация, формиран
потенциал от инициативни и ангажирани служители и подобрена работа в екип.
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
През 2014 г. Областна администрация Кърджали участва в изпълнението на програма
„ Осъществяване на държавната политика на областно ниво” към политика „ Осъществяване
на държавните функции на територията на областите в България”.
За периода 01.01.2014-31.12.2014 г. Областна администрация Кърджали има следното
изпълнение на бюджета:
I. АНАЛИЗ на изпълнение на приходите.
За периода 01.01.2014-31.12.2014 г. по транзитната сметка на Областна
администрация Кърджали са постъпили приходи от отдаване под наем, продажби на
държавно имущество, тръжна документация.
Приходи от отдаване под наем – 103 669 лв.
Приходи от наем на земя - 0 лв.
Приходи от държавни такси – 11 976 лв.
Приходи от глоби, неустойки, обезщетения – 62 лв.
Приходи от режийни разноски от разпоредителни сделки по ППЗДС- 3 464лв.
Приходи от продажба на тръжна документация – 108 лв.
Приходи от дадено право на строеж – 35 200 лв.
Получени застрахователни обезщетения за ДМА – 3 888 лв.
Приходи от лихви по текущи банкови сметки- 279 лв.
Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи – 0 лв.
Приходи от продажби на земя, урегулирани поземлени имоти – 129 311 лв.
По подпараграф 37-01/внесен ДДС/ - 30 235 лв.
По подпараграф 37-02/внесен данък върху приходите/ - 3 828 лв. на основание чл.248
и чл.250 от ЗКПО.
§§ 45-03 - от ОА Кърджали – възстановени средства на дарителя в размер на (-15 287
лв.) лв., представляващи неусвоени разходи по сключен договор през 2013 г. за дарение за
строително-ремонтни дейности, проектиране и строителен надзор по проект „Красива
България” с предмет „Неделно училище и жилище в Манастирски комплекс Свети Йоан
Предтеча” .
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През 2014г. e проведени два търга за отдаване под наем на имоти държавна
собственост. След проведените търгове са отдадени под наем 2 имота държавна собственост.
Към 31.12.2014 г. Областна администрация Кърджали има 30 495 лв. просрочени
вземания. Издаден е изпълнителен лист към длъжника и е заведено изпълнително дело за
дължимата по изпълнителния лист сума.
Плана по приходите е изпълнен на 84 %. Причините да изоставаме с изпълнението на
плана е нормативното ограничение: всички разпоредителни сделки със стойност над 10 000
лева са от компетенцията на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол и
имотите актувани за държавна собственост, представляващи незастроени парцели за
индивидуално жилищно строителство се прехвърлят на общините по силата на § 42 от ЗОС в
тяхна собственост. Всичко това възпрепятства провеждането на търгове за продажба от
страна на администрацията и в резултат, на което приходите от продажби са ограничени.
II. А Н А Л И З на изпълнение на разходите.
§01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови и служебни
правоотношения.
По този параграф за дейност 121 „Областни администрации” са изплатени
възнаграждения на щатния персонал на стойност 288 699 лв.
§02-00 - Други възнаграждения и плащания за персонала.
По този параграф се отчитат възнагражденията на извънщатен персонал по дейности,
както следва:
- за дейност 121 - двама служители и половина по ПМС №66/96г. – 12 242 лв.;
- за дейност 282 – ОМП са назначени 6 служителя и половина по ПМС
№212/30.11.93г. и ПМС №258/02.12.2005 г. – 33 106лв.;
- за дейност 532 - по програми за временна заетост- 24 080лв.
•
•
•
•

програма „ Старт в кариерата”- са назначени 5 младши експерта от м. ноември
2013 г. до м. юли 2014 г.
програма „ От социални помощи към осигуряване на заетост” – е назначен 1
служител от м.януари 2014 г.
Програма „ Нов шанс- младост и опит „ Кърджали – са назначени 4 служителя;
Програма „ Нов шанс- младост и опит „ Кирково – са назначени 4 служителя;

Изплатени са обезщетения на напуснали служители в размер на:
- по закона за държавния служител – 11 915 лв.
- по Кодекса на труда- 9 339 лв.
§10-00 - Издръжка
За издръжка на администрацията са изразходвани към 31.12.2014 г. - 697 474 лв.
както следва:
- разходи по дейност 117- за издръжка- 14 479 лв.;
- разходи по дейност 121 – за издръжка на ОА- 26422лв. – на бюджета са възстановени
към 31.12.2014 г. разходи за дейности по проекти извършени през 2013 г. на стойност 81 814
лв.;
- за дейност 121- ГКПП МАКАЗА – 26740 лв.;
- за дейност 282 разходи за издръжка – 4 113 лв.;
- за дейност 283 разходи за издръжка – 625 720 лв.

6

§19-00- Платени данъци, такси и административни услуги
Платени данъци, такси смет и административни услуги през 2014 г. са на
стойност 63 907 лв.
Изплащане на обезщетения на репресирани лица по дейност 519 – 8 774 лв.
Към 31.12.2014 г., във връзка с произвеждането на избори за Европейски парламент
по дейност 117 са изразходвани следните средства:
Трансфери към общините – 292 701 лв.;
Разходи за възнаграждения РИК- 27 771 лв.;
Разходи по граждански договори-2 199 лв.;
Разходи за възнаграждения на техническия екип- 4 551 лв.;
Разходи за осигурителни вноски - 10 190 лв.;
Разходи за ОТП / издръжка/- 7 080 лв.
По дейност 117, във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на
05.10.2014 г. са извършени следните разходи към 31.12.2014 г.
Трансфери към общините – 406 707 лв.;
Разходи за възнаграждения РИК- 29 504лв.;
Разходи по граждански договори- 2 431лв.;
Разходи за възнаграждения на техническия екип- 4 375 лв.;
Разходи за осигурителни вноски – 10 657лв.;
Разходи за ОТП / издръжка/- 7 399 лв.
С Решение № 180 от 3 юли 2014 г. на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за предоставяне на средства от
резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия по чл.1, ал.2, раздел II т.4.1.1. на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014 г., са предоставени на Областна
администрация Кърджали – 224 601 лв. Средства за укрепване на северната граница на
манастирски комплекс „Свети Йоан Предтеча ”, гр.Кърджали на стойност 194 601 лв. и за
укрепване на речното легло на р. Върбица при помпени станции- Бенковски, Островец и
Крилатица, Община Кирково на стойност 30 000 лв. Към 31.12.2014 г. са изразходвани 220
286 лв.
С Решение № 256 от 22 август 2014 г. на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, за предоставяне на средства от
резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия по чл.1, ал.2, раздел II т.4.1.1. на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014 г. са предоставени
на Областна
администрация Кърджали - 601 163 лв. Средства за укрепване на участъци от речното легло
на р. Върбица при помпени станции- Бенковски, Крилатица и Островец, Община Кирково на
стойност 601 163 лв. Към 31.12.2014 г. са изразходвани 595 780 лв.
Към 31.12.2014 г. от Областна администрация Кърджали са изразходвани средства за
капиталови разходи на стойност 2020 лв. – закупуване на пожарозащитни врати 3 бр. и
190 346 лв. за укрепване на скат по границата на УПИ I и УПИ II,кв.33 К-ли/изграждане на
стоманобетонна стена и поставяне на мрежа макмат.
Към 31.12.2014 г. с натрупване от началото на годината по набирателна смeтка с код
„3” са налични средства общо в размер на 227 025 лв., в това число:
- за отчуждаване на земеделски земи – 179 467 лв., за обезщетения във връзка с
принудително отчуждаване за държавна нужда на недвижими имоти;
- за обезщетения във връзка с принудително отчуждаване за държавна нужда на
недвижими имоти, съгласно Заповед РД-09-125/27.06.2011 г. – 1 968 лв.;
- суми за оценки на имущество по ЗДС- 450 лв.;
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- гаранции за изпълнение по сключени договори- 45 140 лв.
Към 31.12.2014 г. Областна администрация Кърджали няма просрочени задължения
Разходи по проекти и програми на Европейския съюз
Към 31.12.2014 г. Областна администрация има сключени договори и работи по
следните проекти:
1. Европейска програма: „ Европейско териториално сътрудничество Гърция –
България 2007-2013 г.”
Проект: „Доброволно кръводаряване в Родопите”
Водеща организация: Региона на Източна Македония и Тракия - Гърция
Партньори: Областна администрация – Кърджали и Областна администрация-Хасково
Подписано е споразумение за партньорство, между водещия бенефициент (Водещ
партньор) и бенефициентите (партньори) на проект за "Доброволно кръводаряване в
Родопите / Rho-дарява ", финансиран от програмата за "Европейско териториално
сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.” Водещият партньор, ще получава приноса от
ЕФРР за целия проект и ще го прехвърли на другите партньори, участващи в проекта в
рамките на един месец от получаването му. Бюджетът на проектното предложение е в евро.
Обща стойност на проекта – 895 056€.

Общо национално съфинансиране – 134 258,40€.
Като партньори по проекта, бюджета на ОА Кърджали е -310 629,00 €.
Финансиране от ЕФРР - 264 034.65€.
Национално съфинансиране – 46 594,35€.
Дейностите по този проект приключиха на 31.05.13 г.
Всички разходи по проекта са верифицирани, преминали са през първо ниво контрол.
През м. януари и февруари са получени по валутната сметка на ОА – 403 991 лв.,
които съответно са прехвърлени по транзитната сметка и са възтановени на бюджета на МС402 473 лв.
2.На 20.03.2012 г. бе сключен Договор № В2.12.01 по проект „Съвместна
туристическа инициатива / JTI-TARGET”, по който Областна администрация – Кърджали е
партньор. Проектът е със следните параметри:
Европейска програма: „Европейско териториално сътрудничество Гърция –
България 2007-2013 г.”
Проект: „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET”
Водеща организация: Региона на Източна Македония и Тракия - Гърция
Партньори: Областна администрация – Кърджали, Областна администрация-Хасково
и Областна администрация – Смолян
Срок на проекта: март 2012 – март 2014
Общата стойност на проекта е – 1 260 950,00 евро.
Общо национално съфинансиране – 94 506,00 евро.
Бюджет на Областна администрация Кърджали – 169 080,00 евро (330 686,66 лв.)
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Финансиране от ЕФРР – 143 718,00 евро / 281 083,66 лв.
Национално съфинансиране – 25 362 евро / 49 603 лв.
Основна цел на проекта – Популяризиране на туризма в трансграничната област
До 31.12.2014 г. по валутната сметка на ОА са постъпили 197 073 лв.
Разходите за
дейности по проекта към третото тримесечие на 2014 г. са
изразходвани 113 850 лв., от валутна сметка.
На бюджета са прехвърлени / възстановени/ от валутна по транзитна сметка 87 714 лв.
Всички разходи по проекта са верифицирани, преминали са през първо ниво контрол
към 30.09.2014 г. Дейностите по този проект приключиха на 31.12.14 г.
3.Проект "Съвместни референтни стратегии за намалени разходи / AGRO_LESS),
Договор № В3.11.02/31.12.2013- срок пна проекта 28.04.2014-28.01.2015, с бюджет
172 893лв. По проекта няма извършени разходи към 30.09.2014 г. През м. юни е получен
аванс по валутна сметка на стойност 20 747 лв., който е възстановен на водещите парньори
на 29.09.2014 г. Към 31.12.2014 г. проекта е прекратен.
Към 31.12.2014 г. наличността по валутна сметка е 830 лв.
4. Оперативна програма „Административен капацитет”- Договор №10-16-1/07.06.2012
г. по проект - „Правото на добро управление и добра администрация - гарантирано право на
гражданите в Област Кърджали”.”
За дейности по Дейностите по проекта приключиха на 06.12.2013 г.
По сметка на ОА през м. януари постъпиха 27 339 лв., които са верифицирани
разходи за 2013 г. На бюджета са прехвърлени 27 339 лв.
5. Проект „Повишаване квалификацията и професионализма на служителите в ОА
Кърджали”, договор №А13-22-30/28.04.2014, Оперативна програма „Административен
капацитет” срок на договора 28.04.2014-28.01.2015, бюджет 50 400 лв. През месец юни е
получено авансово плащане от МФ на стойност 10 080 лв. Към 31.12.2014 г. за дейности по
проекта са изразходвани 8 736 лв.
6. Договор № 152/28.01.2013 г. по проект „ Професионална Квалификация в областта
на рибарството на лица от Област Кърджали „
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България,
финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г.
Приоритететна ос 3 „Мерки от общ интерес”
Мярка 3.1. „Колективни дейности”
Обща стойност на проекта – 1 146 718 лева
Съфинансиране – няма
Период на изпълнение – 24 месеца
Към 31.12.2014 г. няма изразходвани средства за дейности по проекта.
Проекта е прекратен с анекс №1/15.08.2014 г.
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III. АНАЛИЗ на поетите задължения и ангажименти.
1. Задължения на Областна администрация Кърджали
§10-00 - Издръжка
- Задължения за разходи за вода, горива и ел.енергия, пощенски разходи и за външни
услуги – това са начислените разходи към 31.12.2014 г. на стойност 5604,08 лв., които следва
да се платят през месец януари 2015 г.;
§42-19 –други текущи трансфери за домакинства
- Задълженията по този параграф са за изплащане на обезщетения на репресирани лица
по ЗПГРРЛ на стойност 8 688 лв. За периода 01.01-31.12.2014 г. са издадени 2 бр. заповеди
на Областния управител за обезщетения на репресирани лица. Задълженията са за
обезщетения на репресирани лица, чийто сметки са закрити и не са представили нови.
2.Ангажиментите на Областна администрация Кърджали са :
- договор за обслужване по здравословни и безопасни условия на труд на стойност на
стойност 2 520 лв.
- договор за поддръжка на асансьор- 2 160 лв.;
- договор за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от
територията на ГКПП „ Маказа” – 1 090 лв.;
- договор за интернет – 100 лв.
По проект „Повишаване квалификацията и професионализма на служителите в ОА
Кърджали”
-

Договор за обучения- английски и гръцки език - на стойност 8 500 лв.;

-

Договор за материали за информация и публичност- 1 350 лв.;

В резултат на извършените разходи са изпълнени основните цели и приоритети на
администрацията за 2014 г.
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
През 2014 год. бе изработен нов сайт на Областна администрация Кърджали.
ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
През 2014 год. Областния управител на област Кърджали е бил страна по 4 съдени
производства, от които три-административни дела и едно гражданско.
Гражданското дело е образувано по искова молба, подадена от Мюсюлманско
изповедание – гр. София срещу Държавата, представлявана от Министъра на регионалното
развитие и благоустройството /Областния управител на Област Кърджали, действащ по
пълномощие/. С Решение № 132/16.06.2014 г. Окръжен съд Кърджали отхвърля предявения
спрямо Държавата иск и осъжда Мюсюлманско изповедание гр. София да заплати на
разноски в размер на 91 062л28 лв. Делото пред Апелативен съд Пловдив е с № 1224 по
описа на съда за 2014 г. и е спряно до произнасяне на Софийски апелативен съд по спор за
правоприемство между ищеца по делото и трета страна.
Две от административните дела са по жалби на граждани срещу актове на
администрацията като и в двата случая решенията са в полза на администрацията.
Третото административно дело е срещу незаконосъобрано решение на Общински
съвет Черноочене. Решението отново е в полза на областния управител.
Дирекция АПОФУС оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на
правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред
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органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на
правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация.

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
В изпълнение на цел 1 „Подобряване административното обслужване на физическите
и юридически лица и информираност на гражданите” от целите на Областна администрация
– Кърджали за 2014 г. е извършено:
В Областна администрация Кърджали са постъпили общо 81 бр. сигнали и
предложения от физически и юридически лица. Сигналите на гражданите са разглеждани и
обработени в съответствие с разпоредбата на чл. 21 от
Вътрешните правила за
организацията на административното обслужване в Областна администрация Кърджали. За
част от тях са извършени проверки на място за установяване на обстоятелствата по които са
подадени. В отговор на тези сигнали и предложения са изпратени 162 бр. предложения,
указания или разпореждания за предприемане на необходимите действия и са изискани
становища по конкретен случай, съобразно правомощията на органа.
От постъпилите сигнали и предложения на първо място са жалбите на територията на
община Кърджали, следвани от община Ардино, Крумовград и Момчилград .С най- голям
дял от всички сигнали са оплакванията от незаконосъобразните действия на физически и
юридически лица, жилищни проблеми и социални проблеми. На следващо място е
недоволството от състоянието на пътната инфраструктура и проблемите по улиците –
настилки, тротоари и осветление. И в трите направления, водеща по жалби и сигнали е
община Кърджали, като за община Кърджали са постъпили и най-много повторни сигнали.
Предложенията и сигналите на гражданите, постъпили в Областна администрация
Кърджали се обработват в срок и съобразно изискванията. Поради неполучаване в срок на
отговор от други институции, главно от общинските администрации се получава забавяне по
обработване на постъпилите сигнали, които са препратени до тях с искане за становище след
проверка по съответния случай, ведно с изпратените такива по компетентност с искане за
предприемане на действия и информация за резултатите от тях
Основната дейност на експертите по административен контрол е упражнявания
контрол за законосъобразност на актовете на местното самоуправление. В администрацията
са постъпили общо 114 бр. протокола от общинските съвети на територията на област
Кърджали с 1122 бр. решения. От тях върнати за ново разглеждане от областния управител
са 3 бр., поради нарушаване на нормативната уредба, по един на общински съвети
Крумовград, Черноочене и Кърджали.
Относителният дял на спрените от областния управител решения на общинските
съвети спрямо общия брой проверени решения за отчетния период е 0,27 %. През отчетната
година има едно оспорено решение пред съда - на общински съвет Кърджали, тъй като
общинския съвет не се е произнесъл по върнато за ново обсъждане решение в срока по чл. 45
от ЗМСМА. Заповедта на областния управител е уважена от съда и решението на общински
съвет Кърджали е отменено от съда.
Проведени са две комисии за разглеждане на 4 искания за изплащане на обезщетения
на собственици на имоти по трасето на обект „Път Е-85 (I-5) „Кърджали- Маказа” от км
343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+00 до км 2+368”, намиращи се на
територията на област Кърджали на 03.01.2013 г. и 29.08.2013 г. Все още остават голям брой
собственици, които не са подали заявления за обезщетение на отчуждените им имоти.
Основната причина са големия брой наследници, които отсъстват от страната.
Експертите от направлението Административен контрол осигуряват приемните дни
на Областния управител, като изготвят протоколите, въз основа на които се предприемат
необходимите действия пред съответните институции за решаване поставените проблеми от
гражданите.
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
По Регионално развитие и териториална координация
През отчетния период са проведени 4 бр. заседания на Регионалния съвет за
развитие на ЮЦР. На заседанията на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР се предоставя
информация за изпълнението на оперативните програми, за изпълнението на действащите и
подготовката на новите програмни документи за регионално развитие.
През този период не са провеждани заседания на Областния съвет за развитие на
област Кърджали. Съветът съдейства за провеждане на държавната политика за регионално
развитие на територията на областта.
Проведени са 2 бр. заседания на постоянната Комисия по заетостта, приети и
изпълнени са 14 бр. решения. На заседанията на Комисия по заетостта се осъществява пряко
наблюдение и координация на провежданата политика по заетостта в областта и
реализацията на национални, регионални и местни програми и мерки за заетост. Анализират
се състоянието, проблемите и тенденциите в развитието на пазара на труда, обсъждат се
предложения за внесени програми за заетост. Комисията по заетост като орган към
Областния управител, чрез приетите решения, осигурява условия за реализация на
регионалната политика по заетостта в съответствие с националните приоритети. През
отчетния период Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие одобри държавния
план-прием в системата на професионалното образование за следващата учебната година,
съблюдавайки новият план прием да е съобразен с наличния ресурс от ученици, с техните
потребности и с търсенето и предлагането на пазара на труда, като се вземат под внимание и
становищата на общините, за да се постигне необходимия консенсус. Бяха одобрени 7 бр.
проектни предложения за регионални програми за обучение и заетост, за включването им в
Националния план за действие по заетостта през 2015 г. - постъпилите предложения са за
разкриване на 419 работни места.
Проведени са две заседания на Областната транспортна комисия, приети са 6 бр.
решения. Членовете на комисията разглеждат, обсъждат и вземат решения по внесени
предложения от общини за откриване на нови автобусни линии (курсове) и промени в
маршрутни разписания на автобусни линии (курсове) от Областната транспортна схема,
както и за откриване на нови автобусни линии (курсове) и промени в маршрутни разписания
на междуобластни автобусни линии (курсове) от Републиканската транспортна схема, квота
на Област Кърджали. През отчетния период са разгледани, обсъдени и решени три
предложения от община Кърджали, едно от община Джебел и две предложения от община
Крумовград, като 3 се отнасят за изменения и допълнения в Областната транспортна схема, а
останалите 3 са за изменения и допълнения в Републиканската транспортна схема.
По направление „Трудова заетост”.
През отчетния период стартира Регионалната програма за заетост „Младост и опит нов шанс за работа”. По програмата е осигурена заетост на 8 безработни лица за 6 месеца.
Подготвен и подаден е формуляр за кандидатстване за продължаване на програмата и през
2015 г., като се очаква да бъде осигурена заетост на 9 безработни лица за 9 месеца.
По Национална програма „Старт на кариерата” са заявени 5 работни места в Областна
администрация-Кърджали. Същите са одобрени, проведена е процедурата по подбора и са
назначени на работа 5 младежи за 9 месеца.
Преглед, коментари и съгласуване на работни документи, касаещи новата оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
По направление „Социални услуги”.
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и
програми в социалната сфера, а резултатите са основа за междинен преглед и актуализация
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на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Кърджали (2011-2015 г.)
по отношение на приоритетните направления и целите, както и за етапно планиране на
оперативните задачи в хода на изпълнението. През отчетния период се събра информация и
се подготви Мониторинговия доклад за изпълнение на Стратегията за развитие на
социалните услуги в област Кърджали за 2013 г.
Изготвяне и изпращане на справка до Агенцията за хората с увреждания за
изпълнение на дейности по Плана за действие по изпълнение на Дългосрочната стратегия за
заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. за периода 2012-2013 г. на територията на
област Кърджали.
Направление „Транспортно обслужване и безопасност на движението”:
Издадените решения на Областния управител за предприемане на спешна мярка за
пряко възлагане на автобусни линии от общинските, областната и републиканската
транспортни схеми не лишават населението от непрекъснат автобусен превоз.
По направление „ Стратегическо планиране и европейски програми“
През отчетния период дирекция администрацията участва в подготовката,
управлението и изпълнението на общо 3 проекта, финансирани от Структурните фондове на
Европейския съюз. От тях 2 са по ОПЕТС „Гърция – България 2007-2013”, по един съответно
по втората и третата покана за представяне на проектни предложения. Първият - „Съвместна
туристическа инициатива / JTI-TARGET” приключи с изпълнение на всички дейности и
верифициране на всички разходи на 31.12.2014 г. Договор за финансиране на проект
AGRO_LESS по Третата покана бе подписан на 31.12.2013 г., след като се наложи да се
премине през процедура за смяна на партньорите от област Кърджали, получаване на
разрешение за включване като партньор по проекта Аграрния университет в гр.Пловдив и
корекция на Апликационната форма и Обосновката на бюджета. На 31.07.2014 г. Областна
администрация – Кърджали изпрати писмен отказ от участие в проекта поради невъзможност
за осигуряване на оборотни средства за реализиране на дейностите. В резултат на това бе
включен нов партньор – община Крумовград. През отчетния период бе одобрено и
изпълнено проектно предложение “Повишаване квалификацията и професионализма на
служителите в Областна администрация – Кърджали” по приоритет 2.2, в резултат на което
22 служители от администрацията преминаха обучение към Института по публична
администрация на тема „Лични умения за ефективно управление”, 21 служители участваха в
обучение за екипна ефективност, петима служители придобиха сертификати за ниво В1 по
английски език и петима – за ниво В1 по гръцки език.
По направление Туризъм .
• Участие в учредяването на Асоциация по туризъм „Перперикон” – оказване на
съдействие при разработването на устав, списък с членове, присъствие и
коментари при учредителното заседание;
• Преглед и коментари във връзка с нормативните актове, стратегии и възможности
за финансиране на проекти, касаещи развитието на туризма в България и в
частност Област Кърджали;
• Оказване на съдействие на община Крумовград за ремонтиране на църквата
„Св.Илия” в с.Аврен и на община Кърджали във връзка с кандидатстване с
проектно предложение за изграждане на посетителски център към Перперикон –
изпращане на писма за подкрепа до Министерство на културата;
По направление Международно сътрудничество.
• Активно участие при разработването на новата ОПЕТС „Гърция – България 20142020” – изпращане на коментари по отделните части, участие в заседания,
подготовка и изпращане на списък с проектни идеи за новия програмен период;
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Публичната инвестиционна програма „Растеж и развитие на регионите” (ПМС
№19/2014)
В изпълнение на изискванията, определени с чл.13, ал.1 от ПМС №4 за условията,
реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на
средствата по чл.1, ал.5, т.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014
година (Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”),
обн., ДВ, бр.6 от 2014 г., на областните управители са вменени задълженията по текущ
контрол, анализ и периодично докладване на изпълнението на одобрените инвестиционни
проекти. Във връзка с това със Заповед на Областния управител на област Кърджали № РД09-67/03.04.2014 г. бе създадена работна група, която:
1. Следи за изпълнението на графика, обобщава информацията, подадена от общините
и я препраща до Междуведомствения съвет;
2. Осъществява проверки на място и следи за качественото и навременно изпълнение
на обектите в общините;
3. Извършва мониторинг на обществените поръчки и сключените договори.
Работната група създаде организация и график за изпълнение на задълженията си,
както за своевременно изпращане на информацията до Междуведомствения съвет, така и за
осъществяване на проверки на място от експерти, отговарящи за дейностите по устройство
на територията, строителството и техническата инфраструктура. Осъществяван бе
мониторинг по публикуването на обществените поръчки, сключването на договори и
същинското изпълнение на проектите, финансирани по Програмата. Ролята на Областна
администрация – Кърджали се изразяваше в цялостна координация на Публичната
инвестиционна програма „Растеж и развитие на регионите” (ПМС №19/2014): изготвяне на
заповед за работна група, график на задачите, изпращане на писма до общините –
информативни и напомнителни, преглед на обществените поръчки, периодично обобщаване
на информацията от общините и изпращане на доклади и справки до МФ, ЦППКОП и
АДФИ.
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
Предприети са редица действия за създаване на условия за развитие на земеделието в
Област Кърджали и Източните Родопи, като:
Участие в организацията и провеждането на работна среща съвместно с г-жа Дора
Янчева – директор на Опитна станция Опитна станция по земеделие – Кърджали и г-н Хасан
Тахиров относно изпитване на билката „Шафран” – шафранов минзухар (Crocus sativus) в
област Кърджали в моделни ферми, проведена на 17.01.2014г. от 16 часа в Опитната станция.
Срещата е проведена във връзка с решение, взето на заседание на Платформата по земеделие
за изпитване на шафрановия минзухар в опитни полета на територията на област Кърджали.
Изготвен доклад до областния управител и писмо до министъра на земеделието и
храните за състоянието на язовирите и напоителните съоръжения на територията на област
Кърджали и необходимите средства за ремонтни дейности във връзка с предстоящето
посещение на министъра в област Кърджали.
Участие в работна среща на началниците на общинските служби земеделие,
директора на ОД „Земеделие”, директора на ОД на ДФ „Земеделие”, представителя на
„Напоителни системи” ЕАД в гр. Кърджали с Димитър Греков – министър на земеделието и
храните и с Бюрхан Аббазов – зам.министър на земеделието и храните, проведена по
инициатива на областния управител на област Кърджали на 13 март 2014г. в зала 301 на
Областна администрация Кърджали.
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Изготвена докладна до министъра на земеделието и храните за необходимите
финансови средства за изграждане на язовирите Делвино, Тихомир и Бенковски, община
Кирково и напоителните полета към тях.
Участие в работна среща по проект „Съвместни референтни стратегии за земеделски
дейности с намалени разходи” (AGRO_LESS) по Третата покана на Програмата за
европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007 – 2013" с партньорските
организации по проекта от Гърция и България, проведена на 03.02.2014г. в гр. Смолян;
Участие в работна среща по проект „Съвместни референтни стратегии за земеделски
дейности с намалени разходи” (AGRO_LESS) по Третата покана на Програмата за
европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007 – 2013" с представители
на екипите за управление на проекта от Аграрния университет - Пловдив, Областна
администрация Хасково, Община Любимец и от Гърция, проведена на 05.02.2014г. в гр.
Пловдив.
Участие в организацията и провеждането на работна среща със земеделски
производители по проект „Съвместни референтни стратегии за земеделски дейности с
намалени разходи” (AGRO_LESS) по Третата покана на Програмата за европейско
териториално сътрудничество "Гърция - България 2007 – 2013" съвместно с г-жа Събина
Сюлюкчиева– гл.експерт СПЕП в дирекция АКРРДС и представители на екипа за
управление на проекта от Аграрния университет - Пловдив, проведена на 21.02.2014г. от
13.30 часа в зала 301 на Областна администрация Кърджали.
Участие в работна среща по проект „Съвместни референтни стратегии за земеделски
дейности с намалени разходи” (AGRO_LESS) по Третата покана на Програмата за
европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007 – 2013" с представители
на екипите от партньорските организации по проекта, проведена на 07.03.2014г. в гр.
Пловдив.
Участие в работна среща по проект „Съвместни референтни стратегии за земеделски
дейности с намалени разходи” (AGRO_LESS) с представители на екипите за управление на
проекта от Областна администрация Хасково, Община Любимец и от Гърция, проведена на
11.04.2014г. от 11 часа в гр. Комотини, Гърция.
Участие в проверка и оглед на място в площите на земеделки производители от селата
Кирково, Домище, Фотиново, Бенковски, община Кирково и село Звиница и с. Горна
Крепост, община Кърджали определени за изграждане на системи за капково напояване по
проект „AGRO_LESS”, проведена на 24.04.2014г. съвместно с представители на
проектантска организация от гр. Пловдив, избрана от Аграрен университет – Пловдив за
изработване на проекти за изграждане на системи за капково напояване.
Събрана и обработена информация и скици от земеделските производители за
отглежданите от тях растителни видове и схемите на засаждане във връзка с изграждане на
системи за капково напояване по проект AGRO_LESS.
Участие в работна среща по проект „Съвместни референтни стратегии за земеделски
дейности с намалени разходи” (AGRO_LESS) с представители на екипа за управление на
проекта от Аграрния университет - Пловдив, проведена на 18.06.2014г. в гр. Пловдив. На
срещата бяха уточнени дейностите, които следва да се извършват тази година и сроковете, в
които трябва да се извършват.
Участие в организацията и провеждането на заседание на Щаба за изпълнение на
областния план за защита при бедствия във връзка с постъпила информация от Областна
дирекция по безопасност на храните – Кърджали за неконтролируемото намножаване на
популацията на мароканския скакалец в землищата на област Кърджали, проведена на
14.05.2014г. в зала 202 на Областна администрация Кърджали.
Участие в организацията и провеждането на работна среща с участието на кметовете
на общини и представители на Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали за
организиране на авиационното третиране на площите нападнати от мароканския скакалец на
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територията на област Кърджали, проведена на 22.05.2014г. в зала 301 на Областна
администрация Кърджали.
Участие в подготовката на документацията по отчитането на извършените дейности и
разходи по авиационното третиране на площите засегнати от мароканския скакалец и
искания за обезщетения до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет, с посещения на общините на 12.06.2014г. и 16.06.2014г.
Дадени консултации на земеделски производители относно кандидатстването за
субсидиране по схемите и мерките по директните плащания на площ и националните
доплащания и за разработване на инвестиционни проекти и кандидатстване по схемите и
мерките по Програмата за развитие на селските райони, по проблеми с възстановяване на
наследствени земи и тютютнопроизводството (в землищата на село Звезделина, с. Звиница, с.
Жинзифово, с. Невестино, с. Кобиляне, община Кърджали, село Хаджийско, с. Бенковски,
община Кирково, гр. Ардино, гр. Джебел, село Плазище, община Джебел, гр. Момчилград).
Изготвена информация до зам. Областен управител на област Кърджали за
тютюнопроизводството за периода от 2009 до 2013г.
Участие в организацията и провеждането на заседание на Областна епизоотична
комисия, проведена на 07.07.2014г. в зала 301 на Областна администрация Кърджали –
подготвени писма-покани, изготвен протокол от заседанието и изпращането му до членовете
на комисията;
Участие в работна среща с директора на Опитна станция по земеделие – Кърджали и
г-н Хасан Тахиров (предложил внедряването на нова растителна култура в област Кърджали
– шафранов минзухар Crocus Sativus) относно уточняване на дейностите по стартиране на
изпитването на шафрановия минзухар на опитни полета на територията на област Кърджали.
Участие в проверка на опитните полета за изпитване на шафрановия минзухар на
територията на Област Кърджали – извършени проверки в следните полета: с. Глухар в
базата на Опитна станция по земеделие, гр. Джебел, с. Устрен, Община Джебел, с. Здравчец,
с. Джерово, с. Фотиново, Община Кирково, с. Садовица. гр. Момчилград, с. Звездел, Община
Момчилград.
Участие в работата на междуведомствена комисията, назначена със Заповед на
областния управител на Област Кърджали за проверка складовете за пестициди на
територията на Област Кърджали.
Изготвена информация за разпространение на болестта „син език” по животните в
Област Кърджали – мащаби на болестта и очаквания.
Участие в заседание на Консултативния съвет по тютюна към министъра на
земеделието и храните, проведено на 04.12.2014г. в зала „Голям колегиум” на МЗХ.
Участие в Национална кръгла маса „Представяне на стратегически план за развитие на
горския сектор 2014 – 2023”, проведен на 05.08.2014г. в хотел „Рамада”, гр. София, от
„Фокус Систем” ООД и Изпълнителна агенция по горите;
Участие в работна среща с участието на Областния управител на област Кърджали,
представители на Регионалната дирекция на горите – Кърджали и Басейнова дирекция за
управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив относно предприемане на
действия (превантивни мерки) за недопускане на бедствие и аварии свързани с горите,
деретата и язовирите. – Срещата е предизвикана от замърсяването на питейната вода в
Кърджали и нуждата от почистване на язовир „Боровица" от дървета, свлечени от приливна
вълна.
Изготвена информация за оценителите на поземлени имоти в горски територии за
Област Кърджали, вписани в регистъра на независимите оценители във връзка с изготвянето
на такава оценка за ГКПП Маказа.
Планираното заседание на Областния консултативен съвет по земеделие към
Областния управител на област Кърджали на тема: „Изискванията за животновъдите при
прекатегоризацията на ферми с млечни крави до 01.01.2014г. по Наредба № 44 от 20 април
2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти – състояние в
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област Кърджали и перспективи за сектора. Необходими мерки за подобряване на
използването на мерите и пасищата в област Кърджали” не е проведено, поради отпадане на
необходимостта от провеждането на заседание на гореописаната тема. Представитвели на
Областна дирекция земеделие проведоха поредица от срещи с животновъди с посещения в
животновъдни ферми от Област Кърджали, на които разясниха изискванията на Наредбата
към животновъдните обекти.
ИКОНОМИКА
Участие в Информационна среща по проект „Насърчаване на интернационализацията
на българските предприятия”, проведена на 26.03.2014г. в залата на Областна администрация
Пловдив от представители на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия.
Aктуализирана база данни за подадените и одобрени проекти по Оперативна програма
„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” в секция „За
предприемачи” на интернет страницата на Областна администрация Кърджали – 6 бр.
Aктуализирана база данни за подадените и одобрени проекти по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” в секция „За предприемачи” на интернет страницата на
Областна администрация Кърджали – 6 бр.
Събрана информация за налични терени, проекти и друга информация от кметовете на
общините от Област Кърджали и изпратена в Българска агенция за инвестиции, която ще
послужи за идентифицирането и привличането на подходящи инвестиционни проекти на
територията на общините от област Кърджали.
Изготвено становище относно „Бяла книга за нова високотехнологична
индустриализация на България 2015-2025” на Списание „Финанси” – медиен партньор на
„Съюз на икономистите в България”
Изпратени покани до Кърджалийска търговско-промишлена палата, Регионална
стопанска камара – Кърджали, “Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България” – Кърджали за възможностите за участие на български фирми на национални
щандове на международните специализирани изложби и търговски мисии, организирани от
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
Актуализиран списък на фирмите извършващи дейност на територията на област
Кърджали с актуална контактна информация, която е качена на интернет страницата на
Областна администрация Кърджали.
Участие в дискусия по проект на Министерство на икономиката и енергетиката на
тема: Изготвяне на концепция за туристическо райониране на България, проведана на
08.07.2014г. в зала „Съединение”, гр. Пловдив.
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Изготвен отчет за изпълнението на плановете за енергийна ефективност за 2013г. на
Областна администрация Кърджали. Изпратени в Агенцията за устойчиво енергийно
развитие, отчети за изпълнението на плановете за енергийна ефективност за 2013г. от
общините на територията на област Кърджали. Дадени указания на експертите от
общинските администрации отговорни за управлението на енергийната ефективност за
изготвянето на отчетите. Годишните отчетите за изпълнението на плановете и за
управлението на енергийната ефективност за 2013г. за област Кърджали са изготвени и
изпратени в Агенцията за устойчиво енергийно развитие в срок. Гореописаните мерки по
енергийна ефективност са заложени като задължения на областните управители и кметове на
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общини в Закона за енергийната ефективност и тези задължения са изпълнени в
законоустановените срокове.
Изготвена информация относно изпълнението на общинските дългосрочни и
краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива от общините от област Кърджали, разработени в съответствие с чл.
10, ал. 1 от ЗЕВИ за 2013г. Изпратени в Агенцията за устойчиво енергийно развитие, отчети
за изпълнението на програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми
източници и биогоривата за 2013г. от общините на територията на област Кърджали. С това
са изпълнени ангажиментите на Областния управител на област Кърджали и на кметовете на
общините от област Кърджали по ЗЕВИ в законоустановения срок.
Участие в дистанционно обучение за работа с Национална информационна система за
потенциала, производството и потреблението на енергия от ВЕИ, организиран и проведен от
Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Участие в работна среща в Агенцията за енергийно развитие във връзка с
консултации с експерти за възможности за финансиране по програми за енергийна
ефективност и ежегодното отчитане на изпълнението на плановете за енергийна ефективност
и програми за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници,
алтернативни енергийни източници и потреблението на биогорива и на други възобновяеми
горива в транспорта.
Планираното заседание на Областния съвет по енергийна ефективност към
Областния управител на област Кърджали на тема: „Насоки за подобряване на плановете за
управление на енергийната ефективност с цел постигането на индикативните цели за
енергийни спестявания. Възможни източници на финансиране за осъществяване на мерките,
предвидени в плановете и програмите през новия програмен период 2014 – 2020г.
Подобряване на отчетността за изпълнението на плановете за енергийна ефективност” не е
проведено, поради това, че предвижданите промени в Закона за енергийната ефективност не
са приети все още и отпадна нуждата от разясняване им на експертите от общините
отговорни за управлението на енергийната ефективност.
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ.
През настоящия отчетен период е налице добро сътрудничество с общинските
администрации и институциите, съпричастни към проблемите на интеграцията и младежта.
Налага се тенденцията за съвместно решаване на проблемите, свързани с подобряване на
качеството на живот и реализация на младите хора и на социалноуязвимите групи от
населението на област Кърджали.
Ефективно е партньорството с Регионален инспекторат по образованието Кърджали
при излъчването на изявени дейци на просветата и ученици за награждаване от областния
управител по случай 24 май, Коледния благотворителен базар под патронажа на областния
управител, както и при други инициативи.
С оглед постигане на целите за разнообразяване и повишаване качеството на
дейностите, свързани с образованието, културните, спортните и други изяви на младежите e
взето активно участие в тържества, посветени на забележителни събития и дати от живота на
училищата в област Кърджали - честванията на патронния празник на ОУ „П.К.Яворов”
Кърджали, Деня на толерантността в СОУ „Й. Йовков», училищния етап на международен
конкурс „Жива класика” в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Кърджали, тържествената
церемония по случай връчването на Немските езикови дипломи на випуск 2013/14 г. на
ГПЧЕ»Хр. Ботев» Кърджали, XIV Областен турнир по математика под патронажа на
областен управител, където се връчи купата на випускник на област Кърджали и др.
Взето е участие в:
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- регионална среща в Пловдив по изпълнение на Стратегията за намаляване дела на
преждевременно напусналите образователна система /2013-2020 г./;
- информационен семинар тема: Увеличаване на възможностите за придобиване на
професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социалната
интеграция чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и
самостоятелно придобити знания, умения и компетентности, организиран от МОН и РИО
Кърджали ;
- заседание на Обществено-консултативен съвет към Регионален инспекторат по
образование гр. Кърджали;
- трети етап на Националната АНТИСПИН кампания „Да задържим ХИВ в светлината
на прожекторите” на РЗИ Кърджали;
- обучение за заети лица в Кърджали в кариерен център при Българска търговскопромишлена палата, бенефициент по процедура „Повишаване гъвкавостта и ефективността
на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” с финансова подкрепа
на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
С цел подобряване качеството на живот на социалноуязвимите групи от
населението на област Кърджали на 19.06.2014 г. се проведе заседание на Областния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси относно
организацията
на
областното планиране. Обсъдиха се целите, принципите и мерките за изработване на
Общински планове за действие за периода 2014-2020 г. в съответствие с Областна стратегия
за интегриране на ромите и на лицата в неравностойно положение от другите етнически
групи в област Кърджали (2012-2020). Бе представен Областен координационен съвет по
координиране и изготвяне на общински планове за действие (2014- 2020), в чийто състав е
включен представител на местната общност.
Със заповед на областния управител бе извършена съвместна проверка с
представители на РИО Кърджали в ОУ «А.С. Макаренко» с. Боровица, община Кърджали с
цел проследяване на реалната посещаемост на учениците в учебните занятия и контрол на
семейните помощи. Бяха изискани протоколи от членовете на комисията - експерти на РИО
от проверките на 3 училища в областта.
Експертът присъства на Коледен спектакъл: «Възстановка на народния празник
Бъдни вечер и обичая Коледуване» по проектите към Центъра за образователна интеграция
на деца и младежи от етническите малцинства „Нашето бъдеще е в нашите ръце” и „Искам,
знам и мога” в ОУ „Христо Ботев” с. Миладиново
Във връзка с популяризиране на културното наследство и младежките дейности бяха
изготвени Културен календар за областта за 2014 г и Областен календар за спортните
дейности през 2014 г., които бяха публикувани в сайта на ОА.
Беше разработен и утвърден Годишен план за младежта в област Кърджали 2014 г.,
който също бе публикуван в сайта на ОА.
До министъра на младежта и спорта бяха изпратени Аналитична справка по отчета с
информация по индикаторите, заложени в Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.
за 2013 г. и Годишен план за младежта в област Кърджали 2014 г.
До министъра на отбраната бе изпратен отчет за честванията на 100 г. от Балканските
войни през 2013 г. Отчетът бе публикуван в сайта на ОА.
Бе проведена работна среща с членовете на Инициативния комитет за отбелязване на
100 годишнината от Първата световна война. До министъра на отбраната бяха изпратени
предложенията на Областния инициативен комитет - Кърджали за мероприятия през 2015 г.,
които да бъдат включени в Националния план за отбелязване на 100 годишнината от Първата
световна война – количествено -стойностна сметка за ремонт на военни паметници и
предварителна план-сметка на мероприятията.
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До Държавната агенция за закрила на детето беше изпратен регистър за формите и
практиките за детско участие на територията на областта, както и обобщена информационна
карта във връзка с мониторинг при изпълнение на Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и
взаимодействие при кризисна интервенция (КМ).
Дейности за популяризиране на културното наследство.
До министъра на културата бе изпратен Културният календар на областта за 2015 г. и
номинации на творци от област Кърджали за Годишната държавна награда «Св. Паисий
Хилендарски».
Бе изготвен поздравителен адрес по случай 20 г. фолклорен ансамбъл „Изворче” към
НЧ „Хр. Ботев 1914” гр. Крумовград.
По случай 24 май в Регионален исторически музей Кърджали областният управител
награди 13 ученици и 3 ученически екипа за постигнати високи резултати и достойно
представяне на област Кърджали в състезания, олимпиади и фестивали, 10 изявени учители
за висок професионализъм и принос в развитието на просветата в областта и 8 културни
дейци за висок професионализъм и принос в развитието на българската култура. Награда
получи о Дружеството на художниците Кърджали. Бяха изпратени благодарствени писма до
директорите на ПГ по туризъм ”Проф. д-р Асен Златаров”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и
Регионален исторически музей Кърджали за оказаното съдействие.
На 29.05.2014 г. съгласно Заповед № РД-09-85/25.04.2014 г. на областния управител в
Областна администрация Кърджали се проведе първична селекция на кандидатурите по
Националната програма „Живи човешки съкровища - България 2014”. В регионалната
селекция се включиха две кандидатури – НЧ „Васил Левски 1997” с. Звиница с „Нефесите на
къзълбашите /алевиите/ - заветът на светците” и НЧ „Христо Ботев – 1914” гр. Крумовград с
„Изворът не пресъхва - старинни момински игри”. Експертната комисия класира за
националния етап кандидатурата на читалище „Васил Левски 1997” с. Звиница.
Бяха посетени следните културни събития:
- «Култови центрове на алевиите от Източните Родопи» в Регионален исторически
музей (РИМ) Кърджали;
- Великденска изложба на дружеството на художниците в Керимовата къща;
- изложба в памет на художника и почетен гражданин на град Кърджали Джемал
Емурлов в Художествената галерия;
- интерпретативна възстановка „Винено-огнен обряд” по проект „Перперикон – дом
на богове и хора” по ОП „Регионално развити;
- тържествена вечер по случай 180 г. от рождението и 145 г. от създаването на БРЦК
Любен Каравелов и 145 г. от създаването на БРЦК във Военен клуб Кърджали;
- тържество по случай 1 ноември – Ден на народните будители във Военен клуб
Кърджали;
- международна конференция „Съвременни технологии в полза на туризма” по
проект „ JTI –TARGET Общата инициатива по туризъм с цел културно наследство;
- Ден на таланта в ОУ «П. К. Яворов» Кърджали;
- представяне на най-новия сборник с разкази на Боян Биолчев „Книга за
художника“в НЧ «Обединение -1913»;
- изложба в РИМ на колекция графики на РИМ Смолян „Родопите през погледа на
две
изкуства”;
- заключителен етап от проявите, посветени на творчеството на детската писателка
Петя Караколева и обявяване на носителя на Националната награда на нейно име.
Кампанията „Да подарим надежда за Коледа - 2014”, под патронажа на областния
управител на област Кърджали даде възможност за реализация на младите хора в арт-

20

работилници и творчески изяви в концерти. Бяха събрани 12 400 лв. за две болни деца от
областта.
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Извършени са следните дейности:
-Изготвени становища през отчетния период по ЗКИР –20 бр.
-Изготвени становища през отчетния период по ЗУТ – 24 бр.
С цел предотвратяване, преодоляване и овладяване на последиците от разрушителното
въздействие на водите със средства предоставени от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет се изпълниха неотложно
възстановителни работи на обект:
- подобект: „Укрепване на участък от речното легло на река Върбица в района на
Помпена станция – Бенковски, община Кирково, област Кърджали“;
- подобект: „Укрепване на участък от речното легло на река Върбица в района на
Помпена станция – Крилатица, община Кирково, област Кърджали“;
- подобект: „Укрепване на участък от речното легло на река Върбица в района на
Помпена станция – Островец, община Кирково, област Кърджали“.
Предвидените по проект мероприятие са изпълнени в договорения срок, със съответното
качество. За обекта е издадено Разрешение за въвеждане в експлоатация.
По искане съгласно раздел ІІІ на Правирника за организацията и дейността на МКВП
към МС на Областна администрация Кърджали бяха отпуснати финансови средства за
извършване на неотложно възстановителни работи за трайно възстановяване на обект:
„Укрепване на скат по границата между УПИ І – за озеленяване и УПИ ІІ, кв. 33 по плана на
кв. „Веселчане“, град Кърджали“. Предвидените в проекта мероприятия с цел защита на
манастирския храм „Св. Йоан Предтеча”, гр. Кърджалиот последващо увреждане вследствие
на последиците от вредното въздействие на водите са изпълнени в срок, в необходимите
обем и качество. За обекта е издадено Разрешение за въвеждане в експлоатация.
- Окомплектоване и внасяне на документация в община Кърджали за въвеждане в
експлоатация на строеж „Неделно училище и жилище в Манастирски комплекс „Св. Йоан
Предтеча”, гр. Кърджали” – издадено е удостоверение за въвеждане в експлоатация на
обекта;
- Участие в комисия за приемане от строителя на обект: „Неделно училище и жилище в
Манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча”, гр. Кърджали”- изготвен констативен
протокол;
- Участие в комисия за предаване на Българска православна църква на обект: „Неделно
училище и жилище в Манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча”, гр. Кърджали”-изготвен
констативен протокол;
- Участие в междуведомствена комисия за пролетна проверка за проводимостта на речните
корита в област Кърджали (21-29 април) – изготвен протокол с количествено-стойностна
сметка за дейности по почиствани на речните корита;
- Изготвена Заповед на ОУ №РД-09-146 от 30.06.2014 г. за назначаване на комисия за
промяна на землищни граници между землище Прилепци и землище Кърджали;
- Изготвен Протокол от 08.07.2014 г. от заседание на комисия за промяна на землищни
граници между землище Прилепци и землище Кърджали;
- Изготвено Обявление на ОУ №РД-09-117 от 22.05.2014 г. за започване на процедура за
принудително отчуждаване на частни и общински имоти за държавна нужда;
- Изготвена Заповед на ОУ №РД-09-133 от 03.06.2014 г. за принудително отчуждаване на
частни и общински имоти за държавна нужда;
- Извършена проверка през м. май 2014г. на място с проектантски екип, относно изработване
на ПУП на ГКПП Маказа;
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- Участие в две работни срещи на 21.05.2014 г. и 29.05.2014 г. в МРР, относно изработване
на ПУП на ГКПП Маказа;
- Изготвяне на становища и доклади до Министерски
съвет и Министерство на
регионалното развитие, относно изработване на ПУП на ГКПП Маказа;
- Участие в междуведомствена комисия за есенна проверка за проводимостта на речните
корита в област Кърджали (13-21 октомври)– изготвен протокол с количествено-стойностна
сметка за дейности по почиствани на речните корита;
- Извършена проверка на инвестиционен проект, документацията към него и изготвено
Разрешение за строеж №РД-11-355/19.11.2014 г. за обект: „Рехабилитация на път
„Момчилград – Крумовград”, втори етап”;
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ, НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИ ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ
Ефективното управление и разпореждане
с имоти държавна собственост в
управление на областния управител е една от целите на областната администрация за 2014 г.
и се осъществява в съответствие със Закона за държавната собственост,ППЗДС и други
нормативни актове.
Обработени са преписки и са издадени 411 бр.удостоверения за наличие на АДС и 4
броя удостоверения за наличие на реституционни претенции.
Извършени консултации на физически и юридически лица, във връзка с актуване,
управление и разпореждане с имоти държавна собственост пряко на лицата и по телефон;Участие в работни групи, за извършване на проверка на недвижими имоти държавна
собственост.
През 2014 г са подготвени 2 търга за отдаване под наем на имоти - частна държавна
собственост, представляващи стая за офис, находяща се на трети етаж от сграда на бул.
”България” № 49 в гр. Кърджали и стая, находяща се на първи етаж от сграда /бивш клуб на
първенеца/ в с. Бенковски, община Кирково. За имота в гр. Кърджали не са се явили
кандидати и търгът е обявен за непроведен. За имота в с. Бенковски, община Кирково, при
повторно провеждане на търга , имота е отдаден под наем.
Проведени са девет заседания на комисията по „Управление на имоти и вещи –
държавна собственост” за които са съставени протоколи. Изготвени са документи, свързани с
управлението на имотите, като анекси за индексация на наеми, договори за управление и
наем, заповеди за прекратяване на наеми; попълвани са декларации изисквани по ЗМДТ;
изготвени са справки и становища до МРРБ и др.
Във връзка с управлението на имотите държавна собственост са извършени 12 бр.
проверки за тяхното състояние и спазване на договорните отношения.
Във връзка с управлението на имотите държавна собственост са извършени 8 бр.
участия в приемо-предавателни комисии и изготвяне на протоколи.
Съставени 60 броя Актове за държавна собственост в системата Регистър имоти,
същите са заведении в главния регистър на имотите -ДС.
Окомплектовани и обработени преписки, издадени заповеди за отписване на имоти
от книгите на имотите-държавна собственост, издадени заповеди; изпратени на
правоимащите, съответно нанесени в спомагателните регистри по общини, нанесени
промените върху хартиените екземпляри на Актове за държавна собственост и в
електронната програма „Регистър имоти” - за общо 81 бр. имоти, от които: за Търговски
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дружества – 3 бр.,за общини –47 бр., по силата на реституционни закони /ЗАВОИ/ и др -18
бр., за имоти придобити чрез правни сделки – 13 бр.,
Обработени преписки и издадени 2бр. мотивирани отказа на отписване от книгите на
имотите-ДС.
Подготвен и проведен търг за учредяване на ограничено вещно право на строеж
върху държавен имот за построяване на бетонов възел със застроена площ 262.00 /двеста
шестдесет и два/ кв. метра в държавен поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 40909.122.61 по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали.
Извършени продажби на 11 бр. имоти – частна държавна собственост с реализиран
общ приход в размер на - 142 569.50 лева.
Преписки по реда на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне право на
собственост върху имоти –ЧДС с Решения на Министерски съвет и безвъзмездно
учредяване на вещни права:
- Поземлен имот с идентификатор 40909.124.3 (номер по предходен план
пл.сн. № 6103)
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Кърджали, с площ 5 167,00 (пет хиляди сто шестдесет и седем) кв.метра в полза
на Българска православна църква. Изготвен и вписан в Служба по вписвания
Кърджали Договор № РД-ДС-142/31.05.2014 г. за безвъзмездно прехвърляне право на
собственост.
- Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20746.501.1075 по Кадастралната карта
на гр.Джебел, област Кърджали ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда с
идентификатор 20746.501.1075.1 , находящ се в гр. Джебел на ул."Еделвайс" в полза на
община Джебел. Изготвен и вписан в Служба по вписвания Момчилград Договор №
РД-ДС-139/14.04.2014 г. за безвъзмездно прехвърляне право на собственост.
- Учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години в полза на
Българска православна църква върху недвижим имот - частна държавна собственост,
находящ се в област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Осми март”,
представляващ двуетажна сграда със смесено предназначение (училище на първия етаж и
жилище на втория етаж), с идентификатор 40909.124.3.2 със застроена площ 137 кв. м.,
построена през 2013 г. в поземлен имот с идентификатор 40909.124.3 по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали /неделно училище/.
Изготвен
и вписан в Служба по вписвания
Кърджали Договор № РД-ДС143/31.05.2014 г.
В поземлен имот с идентификатор 40909.122.30 по Кадастралната карта на
гр.Кърджали учредено право на строеж безвъзмездно на Община Кърджали върху
площ от 24.18 кв.м. за изграждане на три ревизионни шахти по проект "Интегриран воден
проект на Кърджали". Изготвен и вписан в Служба по вписвания Кърджали Договор
№ РД-ДС-147/01.08.2014 г. Изготвен и вписан в Служба по вписвания Кърджали
Договор № РД-ДС-143/31.05.2014 г.
В поземлен имот с идентификатор 40909.122.54 по Кадастралната карта на
гр.Кърджали учредено право на строеж безвъзмездно на Община Кърджали върху
площ от 48.36 кв.м. за изграждане на шест ревизионни шахти по проект "Интегриран воден
проект на Кърджали". Изготвен и вписан в Служба по вписвания Кърджали Договор
№ РД-ДС-143/31.05.2014 г.
В поземлен имот с идентификатор 40909.122.128 по Кадастралната карта на
гр.Кърджали учредено право на строеж безвъзмездно на Община Кърджали върху
площ от 24.18 кв.м. за изграждане на три ревизионни шахти по проект „Интегриран воден
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проект на Кърджали”. Изготвен и вписан в Служба по вписвания Кърджали Договор
№ РД-ДС-143/31.05.2014 г.
В поземлен имот с идентификатор 40909.122.31 /стар идентификатор пл.сн.
№ 6578, кв.160/ по Кадастралната карта на гр.Кърджали учредено право на строеж
безвъзмездно на Община Кърджали върху площ от 8.06 кв.м. за изграждане на една
ревизионна шахта по проект "Интегриран воден проект на Кърджали". Изготвен и вписан
в Служба по вписвания Кърджали Договор № РД-ДС-143/31.05.2014 г.
Преписки по прекратяване на съсобственост и учредяване на ограничени вещни
права върху имоти-ДС
- Преписка прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, в управление на
Министерство на отбраната, /бивша аптека „Москва” в гр. Кърджали/ чрез продажба
частта на Държавата - за 65.57 % /шестдесет и пет цяло и петдесет и седем стотни процента/
идеални части от самостоятелно обособен обект в сграда, с идентификатор 40909.108.110.4.19
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, целият със застроена
площ 173.00 /сто седемдесет и три/ кв. метра, ведно със съответните ид.части от мазета и
право на строеж. Изготвен и вписан в Служба по вписвания Кърджали Договор № РДДС-152/29.08.2014 г.
Обратани преписки по искане за връщане на имоти по реда на ЗАВОИ:
Обработени 6 бр. преписки, докладвани на комисия, изготвени протоколи от
проведени заседания на комисия за имоти, отнети в полза на държавата по реда на Закона за
българското гражданство с Укази на държавния съвет на НРБ, издадени заповеди за
връщането им по реда на ЗАВОИ на бившите собственици или на техните наследници по
Закон, съответно отписани от книгите на имотите-държавна собственост.
ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
Във връзка с изпълнение на задълженията ни с Вътрешните правила за осъществяване
на контрол в Областна администрация Кърджали, по искания за финансиране и контрол по
изпълнение на решенията на Междуведомствената комисия по подадени искания от
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за финансиране на неотложно
възстановителни работи бяха извършени следните дейности:
- На основание Раздел I от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
/МКВП към МС/ за финансиране на превантивни дейности 7 броя искания са внесени от
съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, на които е направен оглед
на място, прегледана е приложената документация и е дадено становище по целесъобразност
в регламентирания срок.
- На основание Раздел ІІ от Правилника за организацията и дейността на МКВП към
МС за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствия на включените чрез оперативните центрове сили и
средства на единната спасителна система са подадени 24 броя искания от съответните
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, на които е направен оглед на място,
прегледана е приложената документация и са дадени 18 становища по целесъобразност в
регламентирания срок.
В това число са обработени в срок и е дадено становище по целесъобразност относно
искания подадени в МКВП към МС от общините в област Кърджали за предоставяне на
средства за възстановяване на извършени непредвидени разходи за третиране на засегнати
площи от каламитет на марокански скакалци и възстановяване на обекти на територията на
община Черноочене на основание чл. 16, ал.3 и чл. 17, ал. 1, т. 2 от Правилника за
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организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет.
- На основание Раздел ІІІ от Правилника за организацията и дейността на МКВП към
МС за предоставяне средства за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно
възстановяване на имоти - държавна или общинска собственост, читалища и молитвени
домове на религиозни институции, които са засегнати от бедствия или са в състояние, което
застрашава живота или здравето на населението са подадени 32 искания от съответните
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, на които е направен оглед на място,
прегледана е приложената документация и са дадени становище по целесъобразност за 20
обекта в регламентирания срок.
В дирекция АКРРДС се води отделен деловоден регистър на исканията за
финансиране и действията на комисията.
С цел развитие на ефективни способи за защита на населението при бедствия, аварии и
военно-временни ситуации и предотвратяне на опасностите се извършват превантивни
действия за оценка състоянието и благонадеждността на рискови обекти от техническата
инфраструктура.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал.1 от Наредба за реда, начина и
компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и
оценка на риска за тях и указанията на Заместник министър-председателя и Министър на
вътрешните работи дадени с писмо с регистрационен №І-26341, екз. №2 от 12.03.2014 година
е изготвен регистър с обектите на потенциално критичната инфраструктура на територията
на област Кърджали и предоставен на съответните компетентни органи.
.
Във връзка със задълженията ни в Междуведомствената комисия назначена със
заповед №РД-09-47/11.03.2014 година и заповед №РД-09-205/18.09.2014 година за
извършване на пролетни и есенни проверки на техническото и експлоатационно състояние
на потенциално опасни водни обекти се извършиха проверки по утвърден график съвместно
със собствениците на водните обекти и представителите на съответните общини.
С оглед на констатациите от направеното обследване на техническото и
експлоатационно състояние на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура на
територията на област Кърджали се изготвиха констативни протоколи. Собствениците бяха
запознати с препоръките и задължителните за изпълнение предписания, както и сроковете, в
които те следва да бъдат изпълнени.
Протоколите с констатации, препоръки и предписания на комисията за всеки един от
35-те обекта са предоставени на заинтересуваните лица за сведение и изпълнение.
Взето е участие в изготвянето на доклад до Министър-председателя на Република
България относно техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните
водни обекти - язовири, хвостохранилища, проводимостта на речните легла, състоянието на
съществуващите корекции на реки, дерета и диги – публична държавна собственост на
територията на областта и предприетите превантивни мерки за недопускане на щети и
ограничаване на вредното въздействие на водите през 2014 година в часта по т.4, буква «а» язовирите.
Извършени са последващи проверки на няколко хидротехнически съоръжения с цел
контрол по изпълнение на предписанията и препоръките от предоставените констативни
протоколи.
Взето е участие в извършване на годишен технически преглед на язовир Кърджали,
включващ:
- манипулации с преливни клапи;
- манипулации с основни изпускатели и сегментните затвори, който се проведе
съгласно Заповед №173/08.05.2014 година на Министър-председателя на Република
България в периода 02-06.06.2014 година.
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І. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЪКОВОДСТВОТО НА ЗАЩИТАТА
ПРИ БЕДСТВИЯ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
1. Дейности по изпълнението на превантивни мерки за недопускането или
намаляването на последиците от бедствия.
•

Потенциално опасни водни обекти:

Извършени са проверки на техническото и експлоатационно състояние, и аварийно
планиране на потенциално опасните водни обекти – държавна, общинска и частна
собственост, за предпазване от вредното въздействие на водите, застрашаващи живота и
здравето на населението и инфраструктурата на територията на област Кърджали, от
Междуведомствена комисия с представители на Областна администрация Кърджали,
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Басейнова дирекция
за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, „Напоителни
системи”- ЕАД, клон “Горна Тунджа”, гр. Стара Загора, „Земинвест”- ЕАД, гр. София,
„ВиК”- ООД, гр. Кърджали, НЕК ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади”, на съответните
общини и представители на териториалните звена на горските стопанства на територията на
областта.
Проверките са извършени по график. За всички проверки са съставени констативни
протоколи и по преценка на комисията са направени предписания, касаещи сигурността на
съоръженията.
И при двете проверки, приключили съответно през м. Април и м. Октомври 2014 г.,
комисията извърши огледи на 34 язовира, определени като потенциално опасни, и зоните до
500м на язовирните стени в общините Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали,
Момчилград и Черноочене. Проверено беше и едно хвостохранилище - „Кърджали – 2”,
собственост на „Горубсо–Кърджали” АД. Дадени бяха съответните предписания и препоръки
на собствениците за отстраняване на нарушенията.
Проверените водни обекти се разпределят по собственост както следва:
= Собственост на търговски дружества с над 51 % държавно участие в капитала им:
- „Напоителни системи”- ЕАД – 11 броя;
- „Земинвест” – ЕАД – 15 броя;
- „В и К”- ООД - Кърджали – 1 брой;
- Държавно ловно стопанство „Женда” – 1 брой.
= Собственост на общини:
- община Кърджали - 5 броя.
= Частна собственост:
- „Горубсо-Кърджали”-АД , хвостохранилище – 1 бр.
- Хидротехническо съоръжение „Боровец” – собственост на физическо лице.
Техническото и експлоатационно състояние на водните обекти, язовири, В и К
системи, водоеми и други на територията на област Кърджали е сравнително добро.
Констатираните съществени проблеми, свързани със сигурността на проверяваните
язовири са били:
- наличие на огради и мрежи на преливните съоръжения;
- запушени и/или неизправни основни изпускатели;
- обрасли с растителност корона и откоси;
- непочистени речни легла 500 метра след язовирните стени.
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При извършването на проверките през 2014 година не се констатира значителна
разлика в поддържането и експлоатацията на водните обекти. Сухите и мокрите откоси на
язовирните стени на хидротехническите съоръжения са почистени, както и 500 метровата
зона след язовирната стена на повечето обекти. Проверена беше изправността на основните
изпускатели в присъствието на лица от техническия персонал по поддръжката им.
Сроковете за изпълнение на предписанията са в съответствие с реалните възможности
за отстраняване на неизправностите. Осигуряването на проводимостта в 500 метровите зони
от стените на язовирите и отводнителните канавки, чрез премахване на храсти и дървета,
където е необходимо е препоръчено да се извършва целогодишно, а не в определени срокове
до и след провеждането на проверките.
•

Проводимост на речните легла в урбанизираните територии:

1. За община Ардино:
В границите на урбанизирана зона на гр. Ардино, през последните 10 години са
изпълнени следните инвестиционни проекти:
1.1. Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на прагове с цел
предотвратяване на наводнения;
1.2. Укрепване на бреговете на река Коджадере, гр. Ардино;
1.3. Укрепване на бреговете на река Далджа дере, гр. Ардино.
Предвид динамиката, произтичаща от природо-географските условия е наложително да
бъдат изпълнени корекциии на реки и дерета:
1.4. в гр. Ардино - от Автогарата до кв. Любовна чешма;
1.5. в с. Падина - корекция на дере в махала Стара Падина;
1.6. в с. Бял извор - Почистване на коритото на реката в централната част – 200 м.
2. За община Джебел:
На територията на община Джебел в границите на урбанизираните територии няма
направени диги и корекции на реки и дерета.
3. За община Кирково:
В границите на урбанизирана зона на община Кирково е необходимо да бъдат
извършени следните дейности по подобряване на речната проводимост:
3.1. р.Кирковска - център Кирково – над и след моста на път център Кирково- район
Кирково - прораснала дървесина за изсичане и изнaсяне от коритото на реката;
3.2. дере в с.Чакаларово – укрепване на брега на две места с подпорна стена и
изсичане на прораснала дървесина и изнасяне от дерето.
3.3.дере в с.Шумнатица – изчистване на дерето от паднала дървесина и прораснала
храстастовидна растителност.
4. За община Крумовград:
Назначена е общинска междуведомствена комисия със Заповед № КО-546 от
14.10.2014 г. на кмета на Община Крумовград за извършване на оглед на съществуващите
корекции на реки и диги на територията на община Крумовград, която е направила следните
констатации:
В границите на урбанизираната територия няма изградени диги и направени корекции
на река Крумовица.
5. За община Кърджали:
5.1. Бетонов канал и коригирано дере в участъка от ГПЧЕ „Христо Ботев” до пазара –
има нормална проводимост;
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5.2. Бетонов канал и коригирано дере в кв. „Веселчани” в посока бивш мебелен завод
– има нормална проводимост;
5.3. Бетонов охранителен канал в с. Резбарци – почистен и има нормална
проводимост;
5.4. Почистено е коритото на дере пресичащо с. Ястреб;
5.5. Почистено е коритото на дере пресичащо с. Глухар и е разрушен стар мост,
ограничаващ проводимостта на същото;
5.6. Изпълнена е корекция на дере в с. Люляково, което при проливни дъждове през
пролетния сезон беше наводнило жилищни сгради в същото село – СМР са завършени ;
5.7.Изпълнява се корекция на дере в с. Сватбаре;
5.8. Отпушени са 5 бр. водостоци по пътя гр. Кърджали – с. Дъждовница – яз.
Боровица;
5.9. В експлоатация е така нареченото „Водно огледало”. Стопанисването на същото
се извършва от община Кърджали, съгласно изискванията. Същото е под наблюдение 24 часа
в денонощието.
5.10. Изработен е работен проект за корекция на дере в кв. Байкал;
5.11. Предстои почистване на:
- дере в участъка от светофара в кв. Веселчани до база на Пътно управление;
- охранителен канал в близост до КАТ;
- охранителен канал в с. Пепелище;
- дере в с. Айрово;
- дере в с. Опълченско;
- дере в с. Мост;
- дере в с. Мургово;
- дере в с. Миладиново;
- дере в с. Конево;
- дере в с. Широко поле;
- дере в с. Глухар;
- дере в кв. Байкал.
Реализирано е изпълнението на проект „ Укрепване на скат по границата между
УПИ І – за озеленяване и УПИ ІІ, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, гр. Кърджали”
със средства, отпуснати на Областния управител на област Кърджали от МКВПМС, в
размер на 190346 лева.
6. За община Момчилград:
6.1. Гр. Момчилград – Северно дере – състоянието му е добро. Направена е корекция
през 2013 г. – има каменна облицовка с голямо и малко кюне. Публична общинска
собственост е.
6.2. Гр. Момчилград – Централно дере - Направена е корекция. Има оформени
съществуващи стени. Почистено. Състоянието му е добро. Публична общинска собственост
е.
6.3. Гр. Момчилград – Южно дере - Има съществуващи подпорни стени изградени
преди 80-те години. Направена е корекция на участък от 200 м. Състоянието му е добро.
Публична общинска собственост е.
7. За община Черноочене:
Направени са:
7.1. Корекция на р. Перперешка през с. Черноочене, която е общинска собственост.
Основният елемент от корекцията – подпорните стени са в нормално експлоатационно
състояние и отговарят на изискванията на чл. 169, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ). По малкото кюне, провеждащо водите през летния период, има
разрушени места от поройните дъждове, които все още не са възстановени поради липса на
средства.
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7.2. Благоустрояване и покриване на участък от дере от Главен път I-5 до общинския
паркинг в двора на общината в с. Черноочене, който строеж също отговаря на изискванията
на чл. 169, ал.1, т.1 и т.4 от ЗУТ. Собствеността е общинска.
7.3. Авариен канал в с. Черноочене – продължение на покрития участък от дерето през
с. Черноочене. Намира се в нормално експлоатационно състояние. Отговаря на изискванията
на чл. 169, ал.1, т.1 и т.4 от ЗУТ. Собствеността е общинска.
7.4. Благоустрояване на дере през центъра на с. Комунига. Намира се в нормално
експлоатационно състояние. Отговаря на изискванията на чл. 169, ал.1, т.1 и т.4 от ЗУТ.
Собствеността е общинска.
•

Проводимостта на речните легла в извън урбанизираните територии:

Със Заповеди № РД-09-72/08.04.2014 г. и № РД-09-207/23.09.2014 г. на Областния
управител на област Кърджали е възложено на постоянно действащата Междуведомствена
комисия за проводимостта на речните корита извън урбанизираните територии да извърши
съответните проверки.
Състоянието на проводимостта на речните легла в извънурбанизираните територии по
общини е както следва:
1. За община Ардино:
1.1. Участък от коритото на река Оваджик на разклона за с. Падина, с. Жълтуша и с.
Еньовче, в района на моста с намален светъл отвор поради израснала дървесна растителност
и ерозирал десен бряг. Необходимо е над моста по десния бряг на реката удължаване на
съществуваща подпорна стена с около 20 м дължина и около 4 м височина, изсичане на 5 бр.
дървета по левия бряг на реката и клони на дървета над коритото на реката
1.2. В участък с дължина 580 м. от моста в югоизточния край на с. Падина срещу
течението на р. Байчево до гробището са подкопани стените и праговете на коритото.
Необходимо е изсичане на 3480 м2 храстовидна растителност и пробутване на 400 м3 наноси
в този участък. Необходимо е и изсичане на 30 бр. дървесна растителност и пробутване на
100 м3 наноси между двата моста, разположени в югоизточния край на с. Падина.
1.3. Участък с дължина около 150 м и около 5-6 м ширина от Подстанция Ардино по
посока на „Орлови скали” срещу течението на „Оладажак дере” до края на ул. „Орлови
скали”, гр. Ардино – необходимо е изсичане на храсти в посока към подстанцията и изсичане
на дървета в реката с/у кв. „Искра”, гр. Ардино. Този участък е подаден с искане с наш изх.
№ РР-13-1126-2 от 05.06.2014 г. до МКВПМС.
2. За община Джебел:
Извън границите на урбанизираните територии има направена една корекция на речно
корито на река Жълтунка в землището на село Овчево. Състоянието на направената корекция
е добро, а собствеността на корекцията е държавна.
3. За община Кирково:
3.1. р. Върбица в землище Пресека – има опасност от заливане на 2 бр. шахтови
кладенци - общинска собственост в землището на кметство Пресека;
След извършена на 30.10.2014 г. проверка на участък от коритото на река Върбица,
южно от с. Пресека, община Кирково, между железобетонен праг и мост над реката за с.
Горски извор и вливането на р. Неделинска, в района на пресевната инсталация (ТМСИ
Пресека) от комисия, назначена със Заповед № РД-09-245/27.10.2014 г. на Областния
управител на област Кърджали по искане на кмета на община Кирково, комисията е
предложила следното:
За установяване на реалните количества натрупан речен нанос, начина на почистване на
коритото, при спазване на екологичното законодателство, и обезпечаване защитата от
наводнения на пресевната инсталация, стопанските постройки, жилищната сграда и
земеделските земи, собственика, при заявено от него желание, да възложи за своя сметка
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изготвянето на проект за почистване на натрупаните количества речен нанос, дървесна и
храстовидна растителност в горепосочения участък, като бъде взето под внимание
съществуващата опасност за живота и здравето на живущите в намиращата се в близост до
реката жилищна сграда, персонала на пресевната инсталация, и опасността от заливане на
двата шахтови кладенеца. След изготвянето на проекта и внасянето му в Басейнова
дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район – Пловдив (БДУВИБР) да
бъде направена окончателната преценка за необходимостта от почистването на участъка от
река Върбица в района на пресевната инсталация до с. Пресека, община Кирково.
3.2. р. Върбица – в землището на кметство Крилатица – след извършване на укрепване
на десния бряг против заливане на ПС-Крилатица под извършеното укрепване са създадени
условия за заливане на земеделски земи по левия бряг на същия участък.
Извършено е укрепване на бреговете на три участъка от речното легло на р.
Върбица в районите на помпените станции - Островец, Крилатица и Бенковски, общ.
Кирково, със средства, отпуснати на Областния управител на област Кърджали от
МКВПМС в размер на 625720 лева.
4. За община Крумовград:
4.1. Боюк дере срещу мах. Бащино, с. Сливарка - собственост на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ);
4.2. Укрепителна дига при вододайна зона Гулийка - собственост на МОСВ;
4.3. Укрепителна дига с. Едрино - собственост на МОСВ;
4.4. Укрепителна дига при вододайна зона Крумовград - собственост на МОСВ и
община Крумовград;
4.5. Речно корито при помпена станция с. Горна Кула - собственост на МОСВ;
4.6. Речно корито при помпена станция с. Морянци - собственост на МОСВ;
4.7. Земно насипна укрепителна дига над моста за с. Луличка на Елбасан дере собственост на Министерството на земеделието и храните (МЗХ);
4.8. Земно насипна укрепителна дига срещу мах. Козино на Елбасан дере собственост на МЗХ;
4.9. Земно насипна укрепителна дига срещу свинарника преди вливането на Елбасан
дере в река Крумовица- собственост на МЗХ;
4.10. Земно насипна укрепителна дига по левия бряг на река Крумовица от
заустването на река Елбасандере до моста на път III-509 Крумовград – Токачка – собственост
на “Напоителни системи” ЕАД.
След извършените проверки от Междуведомствената комисия, назначавана със
Заповед на Областния управител на област Кърджали, са направени предложения за
включване в Годишните планове на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС) на дейности по почистването на речни
корита, изграждането на нови и възстановяването на стари защитни съоръжения.
С наше писмо РР-13-2171-1/07.11.2014 г., министърът на земеделието и храните с
копие до кмета на Община Крумовград е уведомен за разрушен участък с дължина около 250
м от укрепителна дига по десния бряг на Елбасан дере – находящ се в землището на гр.
Крумовград за предприемане на действия съгласно чл. 195, ал.3 от Закона за устройство на
територията.
5. За община Кърджали:
5.1. Участък от р. Перперешка в близост до санитарно-охранителната зона на помпена
станция “Mургово” с дължина 50 м. Необходимо е пробутване към десния бряг на около 500
м3 наноси и изсичане на 2 бр. дървесна растителност. Застрашена е помпена станция
„Мургово” за водоснабдяване на 340 души.
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5.2. Участък от дере над мост в началото на с. Мургово с дължина 400 м. Необходимо
е почистване на 10 бр. дървесна растителност и 1200 м2 храстовидна растителност.
Застрашени са жилищни сгради в населеното място.
5.3. Участък от дере под мост в началото на с. Мургово с дължина 400 м. Необходимо
е почистване на 20 бр. дървесна растителност и 960 м2 храстовидна растителност.
Застрашени са жилищни сгради в населеното място.
5.4. Участък от дере до кв. Байкал, гр. Кърджали с дължина около 3 км. Необходимо е
почистване на 150 бр. дървесна растителност и около 3000 м2 храстовидна растителност.
Застрашени са промишлени сгради.
5.5. Към настоящия момент се изгражда премостващо съоръжение на дере в близост
до с. Висока поляна;
5.6. Към настоящия момент се изпълнява укрепване на мостово съоръжение в с.
Люляково над р. Перперек.
6. За община Момчилград:
6.1. Гр. Момчилград – Северно дере – Северното дере, което е в урбанизираната
територия, продължава и извън границите й до вливането в р. Върбица. Има частично
оформени подпорни стени. Почистено е. Състоянието му е добро. Публична общинска
собственост е.
6.2. Гр. Момчилград – Централно дере – Централното дере, което е в урбанизираната
територия, продължава и извън границите й до вливането в Южното дере, след което се
влива в р. Върбица. Почистено е. Състоянието му е добро. Публична общинска собственост
е.
6.3. Гр. Момчилград – Южноно дере - Южното дере, което е в урбанизираната
територия, продължава и извън границите й до вливането в р. Върбица. Има частично
оформени подпорни стени. Почистено е. Състоянието му е добро. Публична общинска
собственост е.
7. За община Черноочене:
7.1. Участък от дере с дължина 800 м. до село Лясково от източната страна на селото.
Необходимо е изсичане, изкореняване и почистване на 25 бр. бървесна растителност,
изсичане и почистване на 200 м2 храстовидна растителност и пробутване на 100 м3 наноси.
7.2. Участък от дере с дължина 600 м. до село Лясково от западната страна на селото.
Необходимо е изсичане, изкореняване и почистване на 10 бр. дървесна растителност и
пробутване на 50 м3 наноси.
7.3. Прагове на р. Кокез дере при моста на км. 18+00 по път KRZ1436/II-58/ КомунигаЖенда-яз. Боровица-Безводно, които са частично разрушени от високите води на р. Кокез
дере в резултат на обилните валежи на 17 и 18.09.2014 г. и към настоящия момент не са
възстановени. Пътят е общинска собственост, но по моста преминава водопровода за
питейна вода от яз. Боровица, за водоснабдяване на гр. Кърджали, гр. Момчилград и други
населени места от област Кърджали. Възложено е изработване на проект за укрепване на
средния устой на моста, който ще третира и значението на праговете за съществуването на
моста.
Внесено е искане с наш изх. № РР-13-2154/06.11.2014 г. до МКВПМС за финансиране на
дейности по осигуряване на проводимост за избраните приоритетни участъци от речни
корита извън урбанизираните територии в област Кърджали.
За подобряване техническото състояние на водните обекти, водоснабдителни
системи и съоръжения е необходимо:
1. Нормативно да се регламентира изискване към общинските администрации ежегодно
да планират средства в бюджетите си за превантивни дейности по осигуряване на:
проводимост на речните корита в урбанизираните територии; ремонтиране на мостове и

31

пътища - част от общинска пътна инфраструктура; извършване на корекции на дерета и
речни корита, изграждане и планови ремонти на предпазни диги и съоръжения с цел
предотвратяване от наводнения. В продължение на дълъг период от време за тези дейности
не са планирани средства и се разчита при бедствия те да бъдат осигурявани единствено от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;
2. Да не се допуска отпускане на средства за финансиране при възстановяване на
засегнатите обекти, без отчитане по време на проектирането на всички въздействащи
фактори при строителството на конкретни обекти и след това (вид на земната основа, обем
на воден вток и отток и др.). Некачественото проектиране и строителство води до
многократно разходване на средства за едни и същи обекти по един и същ проблем, което
най-често създава предпоставки за злоупотреба с отпуснатите от МКВПМС средства.
Констатирано е, че строителните и ремонтно-възстановителните дейности в много от
случаите се извършват без представяне на хидроложки и инженерно-геоложки доклади.
Пример за това е допускането на строителството без доклади на прагове и мостове в речните
корита на р. Ардинска, р. Перперешка, р. Джебелска, които почти при всяко наводнение
създават проблеми. За възстановителните дейности при моста на с. Софийци, общ. Джебел за
един и същи проблем в рамките на четири години са искани няколко пъти средства за
решаването му.
Съобразяването с хидроложкия и инженерно-геоложки доклади при проектиране на
възстановителните дейности ще предотврати много от посочените проблеми.
В тази връзка следва:
- проектите за възстановителните дейности по обектите- мостове, прагове, диги и др.
съоръжения по речните корита да се съгласуват задължително от съответната Басейнова
дирекция за управление на водите.
- възстановителните дейности да бъдат приемани от Държавна приемателна комисия,
независимо от категорията на строежа. Практика е общините да назначават приемателни
комисии, като независимо от качеството на изпълнението на дейностите, обектите се
приемат от тях без забележки;
- изпълнените обекти със средства, отпуснати от МКВПМС да се приемат с Акт 16, като
същите се вписват в активите на собствениците и бъдещата им поддръжка се осъществява от
тях.
3. Да се регламентира нормативно да не се издават визи за проектиране за реализиране
на инвестиционни намерения без да има изградени В и К мрежи или поне одобрени схеми
или работни проекти за уличните водопроводи и канализация;
4. Да се уреди въпросът за собствеността и границите на водните обекти, между
Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните.
Това се отнася особено за речните корита на малките реки, които са раздадени като
земеделски земи и пасища – общинска и частна собственост;
5. Да се засили контролът върху изземването на баластра от речните корита и по –
конкретно нерегламентираното, което води до подкопаване устоите на диги и мостове,
промяна на речните легла, подкопаване бреговете на реките и извличане на земни маси от
земеделските земи;
6. Да се засили контролът върху общините и дружествата, стопанисващи водните
обекти, същите да се използват основно по предназначение им. По този начин ще се
постигне целта, поради която са изградени водоемите – основно за поливни нужди.
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•

Складове – депа за негодни за употреба пестициди:

В изпълнение на Заповед № РД-09-231/02.10.2014 г. на Областния управител на
област Кърджали, в периода от 27.10.2014 г. до 30.10.2014 г., бяха извършени проверки на
складове-депа за негодни за употреба пестициди с изтекъл срок на годност на територията на
област Кърджали от Междуведомствената комисия с представители на Областна
администрация Кърджали, Областна дирекция на МВР, РД Пожарна безопасност и защита на
населението, Регионална здравна инспекция-Кърджали, Областна дирекция по безопасност
на храните - Кърджали, в присъствието на представители на общинските администрации.
Направени са необходимите предписания за всички констатирани несъответствия с
нормативната уредба, в това число за осигуряване на физическа защита /в съответствие с чл.
3, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7/08.06.1998 г. за системите на физическа
защита на строежите/ на всички складове, за възстановяване цялостта на оградите около
складовете, за възстановяване на покривните конструкции.
•

Предоставени средства от МКВПМС и Междуведомствената работна грута
при ГД ПБЗН към МВР:

За периода 01 януари -31 декември 2014 година, по искания за финансиране от
кметове на общини, в качеството на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, към
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за
дейности и обекти на територията на област Кърджали, с различни ПМС бяха отпуснати
финансови средства както следва:
1. За разходи за борба с вредители по земеделски култури – каламитетно нападение от
марокански скакалци - средства в размер на 258001 лева.
2. За спешни аварийно-възстановителни и строително-монтажни работи - средства в
размер на 3587937 лева.
3. За възстановителни работи за преодоляване на последствията от интензивни и
обилни валежи от дъжд през м. Юни 2014 г. /от фонд „Солидарност”/ - средства в размер на
271645 евро.
През 2014 година няма издадени актове и наказателни постановления за установени
нарушения. Не е установено изразходване не по предназначение на финансови средства
предоставени от МКВП по чл. 57 от Закона за защита при бедствия.
•

Заседания на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при
бедствия:

През 2014 г. се проведоха три заседания на Щаба във връзка с актуални проблеми в
област Кърджали, а именно:
- На 28.03.2014 г. - за извършеното от общините и териториалните структури в
областта по осигуряване на условия за нормално функциониране на инфраструктурата,
снабдяването и услугите за населението през зимен сезон 2013-2014 г.;
- На 14.05.2014 г. - за предприемане на мерки по ликвидиране на каламитетното
намножаване на популацията от марокански скакалец;
- На 25.07.2014 г. - за преодоляване на причините, създаващи условия за ПТП по
бул. „Беломорски”, вследствие на интензивен трафик в посока към и от Граничен преход
„Маказа”.
•

Пряко участие на Областния управител в ликвидиране на последствия от
бедствия:

Областния управител на област Кърджали взе пряко участие в организацията по
ликвидиране на последиците от аварийната ситуация на язовир «Боровица» и ПСПВ-
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Кърджали през периода 23.07. – 25.08.2014 г. и ликвидирането на опасността от преливане
през стената на язовир « Люляково»/незавършено стоителство/ през периода от 07.12. до
18.12.2014 година. И двете аварийни ситуации бяха предизвкани от интензивни и обилни
валежи от дъжд през тези периоди.
2. Превантивна дейност при влошени метеорологични условия
Дейностите по предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното
функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението на
територията на областта са приоритетни за Областния управител. В тази връзка с писмо с
изх. № РД-06-2101 от 29.10.2014 г. от всички общини и основни структури на територията на
областта беше изискана писмена информация за предприеманите превантивни мерки за
действия през зимния сезан на 2014-2015 г., в т. ч., и при влошени метеорологични условия.
След анализ на представените писмени доклади от ръководителите на
териториалните звена и кметовете на общините от областта, се констатира следната
обстановка за готовността на област Кърджали за работа при влошени метеорологични
условия и усложнена зимна обстановка:
- Поддържаната от ОПУ републиканската пътна мрежа на територията на областта, с
дължина 657,154 км, е обезпечена с необходимите материални и човешки ресурси за работа
при зимни условия. Считано от 01.12.2014 г. зимното поддържане на мрежата се изпълнява
от ДЗЗД «РПМ Кърджали 2014 г.» за четиригодишен период. Дежурните по опорните
пунктове за зимно поддържане следва ежедневно да подават информация за състоянието на
мрежата и метеорологичните условия, която се обобщава и предава в Ситуационния център
на Агенция “Пътна инфраструктура”. Изготвен е План за зимно поддържане на
републиканската пътна мрежа при зимни условия. Съвместно с ОД на МВР и РД
«Автомобилна администация» е изготвен Протокол за начина и условията за въвеждане на
временна организация на движението при влошени метеорологични условия по
първостепенната пътна мрежа на територията на област Кърджали през зимния период на
2014-2015 година. Посочени са потенциалните критични участъци /7 броя/ от пътната мрежа,
определени са местата за спиране, изчакване или пренасочване на пътните превозни средства
при временно затваряне на пътни участъци в областта. Доставката на пясък и сол по
опорните пунктове е съгласно оперативния план.
- На 23.10.2014 г. е проведена регионална среща между областите Кърджали,
Пловдив, Хасково, Смолян и Пазарджик, на която са обсъдени въпроси, свързани със
зимното поддържане на републиканската пътна мрежа и взаимодействието на институциите,
имащи отношение към поддържането на пътищата през зимния сезон на 2014-2015 година.
- Общините и териториалните звена са подготвили планове за действие през зимния
период, в това число и при утежнени метеорологични условия, съгласувани с ОУ ПБЗН и
утвърдени от Областния управител на област Кърджали.
- Всички общини на областта имат сключени договори за зимно поддържане и
снегопочистване на общинската пътна мрежа. Договорени са доставките на необходимите
количества пясък и насипна техническа сол за фирмите ангажирани със снегопочистването.
За зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа предвидените от
общините средства са в рамките на целевите средства по бюджета.
- По места е организирано здравното и медицинско осигуряване на населението, като
са изготвени списъци на болните на хемодиализа, хронично болните, бременни и други
нуждаещи се от хоспитализиране по време на зимния период. Предвидени са и местата за
временно настаняване при необходимост. Договорени са и доставките на горива и
организацията по снабдяването на населението със стоки и услуги от първа необходимост.
- ОС на БЧК – Кърджали разполага с налични финансови средства в размер на 1000
лева. В състояние са да осигурят хранителни продукти, които да бъдат в помощ нуждаещите
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се. Има оповестителна система, която при необходимост и поискване се привежда в
действие.
Подробен доклад от името на Областния управител за планираните и предприети
превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата,
снабдяването и услугите за населението на област Кърджали през зимния сезон на 2014-2015
година е представен на Министъра на вътрешните работи с наш изх. № РД-06-22101-9 от
31.10.2014 година.
В пълнение на Заповед № РД-09-266/17.11.2014 г. на Областния управител, в периода
21.11. - 02.12.2014 г. и 11. - 16.12.2014 г., комисия с представители от Областна
администрация, РД ПБЗН, ОД МВР, ОПУ Кърджали и общините, по утвърден график
извърши проверки в общините, поделенията на „ЕVN България-Електроразпределение”- АД,
гр. Пловдив, в област Кърджали, „В и К”-ООД, ОПУ, язовирни райони „Кърджали” и
„Арда”, ЦСМП, Пътно поддържане-Крумовград-ЕООД, РЗИ, МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски”АД, гр.Кърджали и ДЗЗД ”РПМ Кърджали 2014” на специализираните автомобили,
пътноподдържащата и снегопочистващата им техника, както и готовността им за действие
при влошени метеорологични условия през зимния период 2014-2015 година.
От констатациите при проверката се направиха следните изводи:
- В област Кърджали има създадена организация и предприети превантивни мерки за
осигуряване на нормално функциониране на инфраструктурата, снабдяването, услугите и
защитата на населението през зимния период на 2014-2015 година;
- В голяма степен общините и териториалните структури имат необходимата
организация и готовност за работа при влошени метеорологични условия;
- В сключените договори на заявените машини и при самата проверка не се
констатира дублиране на техника, ангажирана едновременно за поддържане на
републиканската и общинската пътна мрежа;
- Във общините Ардино, Джебел,Крумовград, Кърджали и Момчилград са
обезпечени влекачи за оказване на помощ на закъсали или аварирали автомобили при
усложнини метеорологични условия.
- Констатираните слабости и пропуски по привеждане на техниката за работа през
зимния сезон са свързани със забавени процедури по закона за обществените поръчки при
избор на фирми за снегопочистване и пътно пoддържане.
- По време на проверката не бяха приключили процедурите по сключване на
договорите в община Крумовград. Късно /на 01.12.2014 г./ е подписан договора между
Агенция «Пътна инфраструктура» и ДЗЗД «РПМ Кърджали 2014».
3. Организация на пожарната безопасност
При настъпването на летния сезон на 2014 г., във връзка с повишената опасност от
възникване на пожари в горските територии в Област Кърджали, по предложение на
директора на Регионална дирекция по горите Кърджали, беше издадена Заповед РД-09-119
от 26.05.2014 г. на Областния управител, с определяне на пожароопасня сезон и
конкретни мерки за предотвратяване възникването на пожари в селскостопанските райони и
горските масиви. Беше създадена необходимата организация във всички отговорни за
пожарната безопасност организации, както и по общини и кметства.
За осигуряване на пожарната безопасност в сградата на Областната администрация
бяха осигурени допълнително средства в размер на 3766 лева и изпълнени всички
разпоредени мероприятия по Протокол за резултатите от комплексна проверка, извършена
на основание чл.91б, ал.1, т.1 от ЗМВР и Заповед № РД-101-97/11.04.2014 г. на Директора на
РД ПБЗН Кърджали.
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4. Дейности по планиране и контрол на защитата при бедствия
За подобряване на организацията и ръководството по защитата при бедствия,
своевременно частично се актуализираха областния и общинските планове за защита при
бедствия в зависимост от настъпилите промени, преди всичко членове на щаба, телефонни
номера за оповестяване и промяна на наличната техника, която може да се използва при
СНАВР. Актуализираха се заповедите, касаещи областния Щаб за изпълнение на Областния
план за защита при бедствия и функционалните задължения на членовете на щаба.
5. Дейности по обучението за защита при бедствия и други извънредни ситуации
През 2014 г. област Кърджали осем пъти е участвува в националните тренировки по
системата за ранно предупреждение и опвестяване на органите на изпълнителната власт и
съставните части на Единната спасителна система.
През м. Май и м. Ноември 2014 г. служители на областна администрация Кърджали
участваха в национални тренировки по изпълнение на Плана за действие при временна
закрила в Република България.
Във връзка с приетата с Постановление на Министерски съвет № 123 от 25.06.2012 г.
„Наредба за реда за създаване и организиране дейността на доброволните формирования за
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, и отстраняване
последиците от тях”, към края на 2014 г. на територията на област Кърджали има
регистрирани две доброволни формирования с общо 25 доброволци. Те са създадени в
община Джебел /10 дороволци/ и община Крумовград /15 доброволци/. Спрямо 2013 г.
числеността е увеличена с 9 доброволци. Участниците в ДФ преминават през различни
форми на обучения - по модули. Целта е във всички общини на областта да бъдат създадени
ДФ, като общият брой на доброволците в тях да бъде около 48-50, което е средното за
страната.
На 16.10.2014 г. в сградата на областна администрация Кърджали беше проведен
семинар по развитието на доброволните формирования в областа с участието на служители
от всички общини и от РД ПБЗН Кърджали.
На 11.11.2014 г. в гр. Джебел, с участието на Областния управител на област
Кърджали и представители на всички общини от областта, се проведе щабно учение и
пожаро-тактическо занятие на РС ПБЗН, съвместно с доброволното формирование, за
защита при наводнение. Беше отработено аварийно изпускане на високи води от микро
язовир «Плазище» с участието на служители на РС ПБЗН, доброволното формирование на
общината и водолазен екип на РД ПБЗН Кърджали. Учението беше организирано от РД
ПБЗН и кмета на община Джебел, в изпълнение на Плана за провеждане на семинари във
връзка с развитието на доброволните формирования в област Кърджали за 2014 година.
Във всички общини на областта се извършва обучение на децата и персонала на
детски заведения и училища, за необходимите бързи и неотложни действия при възникване
на кризисна ситуация или бедствие. Провеждат се обучения за начина на изпозване на
индивидуалните средства за защита.
Оказва се методична помощ на ръководителите на териториални структури при
изготвяне на оперативните планове и провеждане на тренировъчни занятия за действия при
бедствия.
Бяха проведени общински и едно областно ученически състезания „Защита при
бедствия, пожари и извънредни ситуации -2014”.
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6. Дейности за оповестяване при бедствия
Предвидените тренировки за оповестяване на страната с учебните сигнали за
въздушна опасност по обществената далекосъобщителна мрежа се проведоха съгласно
указанията.
На 08.09.2014 г. чрез оперативния дежурен при Областния съвет за сигурност се
извърши проверка на действащата оповестителна техника, в т.ч. факс апарати, при
оперативните дежурни при общинските съвети за сигурност. Резултатите са следните:
- с всички дежурни има телефона връзка;
- в общините Джебел, Кирково, Крумовград и Черноочене няма факс апарати при
дежурните при Общинските съвети за сигурност;
- в община Кърджали факс апарата не приема сигнал.
Независимо от затрудненията при предаване на спешни съобщения към общините,
по данните постъпващи всекидневно от общинските съвети по сигурност и анализирани в
Областния съвет по сигурност, може да се направи извод, че силите на единната спасителна
система в област Кърджали, като цяло, може своевременно да отреагират при случаи на
бедствени ситуации.
ІІ. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЪКОВОДСТВОТО НА ЗАЩИТАТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
На база предприетите действия на отговорните институции, органи и организации
при възникналите през 2014 година на териториата на област Кърджали бедствия, аварии,
произшествия и катастрофи, може да се направят следните изводи:
- Допускат се отделни пропуски при оповестяване на ръководните органи на
участниците в Единната спасителна система;
- Не е на нужното ниво координацията между отделните звена на Единната
спасителна система;
- В отделни случаи се подценява ролята на превантивната дейност за
предотвратяване на евентуални кризисни ситуации;
- При определени кризисни ситуации се правят опити за прехвърляне на
отговорности от страна на отделни институции;
ІІІ.
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ЗА
ПОДПОМАГАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
- Своевременно актуализиране на Областния и Общинските планове за защита
при бедствия, работата и състава на Щаба за изпълнение на областния план за защита при
бедствия, и дейността по взаимодействие с Националния щаб, при настъпили нормативни и
структурни промени;
- Подобряване и усъвършенстване практическите умения и координацията на
органите за управление и силите на Единната спасителна система за реагиране при
възникване на кризисна ситуация, чрез подобряване на тренировъчния процес;
- Своевременно оказване на методическа помощ и съдействие на общините
при планиране на дейността им за защита при бедствия;
- Активна контролна дейност при усвояване на средствата, отпускани от
Междуведомствената комисията за подпомагане и въстановяване към МС и от фонд
«Солидарност», за възстановяване на обекти с щети от бедствия.
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ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННАТА
ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Дейността по отбранително-мобилизационна подготовка в област Кърджали е
регламентирана от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките към Министерски съвет, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, Закона за защита при бедствия и действащите нормативни документи –
правилници, наредби, постановления на Министерски съвет и указания.
Главният експерт ОМП в Областна администрация Кърджали и началник сектор
УОМП на община Кърджали, взеха участие в работна среща, проведена на 28, 29 и 30 април
2014 г. във Военно-почивен комплекс „Рибарица”, организирана от Министерство на
отбраната. На срещата са обсъдени въпросите по разработването на военновременните
планове на териториалните администрации и процеса на планиране на гражданските ресурси
за отбрана.
По данни от докладите на общините в областта, съставите на общинските Съвети по
сигурност са актуализирани и са проведени по две редовни заседания, по едно за всяко
полугодие, съгласно Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и
сигурност на доставките.
Съставът на Областния съвет по сигурност е актуализиран през месеците – март, май и
юни със заповеди РД-09-39/07.03.2014 г., РД-09-97/10.05.2014 г. и РД-09-152/04.07.2014г. на
Областния управител, съобразно настъпилите кадрови промени.
Всички членове на Съвета са запознати с функционалните си задължения, в това им
качество.
Ежемесечно, чрез системата за оповестяване, областния и общинските Съвети по
сигурност са поддържани в готовност за работа.
През месец май и месец ноември 2014 г., Областният съвет по сигурност взе участие в
две национални тренировки за проверка на техническата реализация на част от „План за
използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен
характер”, което включваше изграждането на мрежи за предаване на глас, данни и видео с
различен обхват на достъп. За целта, главният експерт по отбранително-мобилизационна
подготовка и старши експерт „Информационно обслужване” в Областна администрация
Кърджали участваха в инструктажи по организацията на тренировките, проведени в
Министерство на отбраната. В учението през м. май 2014 г. взеха участие и общинските
Съвети по сигурност в област Кърджали.
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На 15.05.2014 г. в Областна администрация Кърджали е проведена работна среща с
участието

на служителите по ОМП от общините и област Кърджали, във връзка с

дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка, и участието в
националната тренировка по изпълнението на част от „План за използване на пощенските и
електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер”.
По искане на министъра на отбраната, с писмо с изх. № ОМ-03-260-1-2/29.01.2014 г., е
изготвен и изпратен в Министерски съвет и Министерство на отбраната анализ за цялостната
организация на дейността по отбранително-мобилизационна подготовка в Областна
администрация Кърджали с предложения за изменение на нормативната уредба, с цел
оптимизиране на структурата и състава на звената по ОМП.
Поддържане в готовност за използване на системата за управление за военно
време и организация на денонощно оперативно дежурство за оповестяване при
привеждане от мирно на военно положение.
Поддържането в готовност за използване на системата за управление във военно време
е осъществявано, съгласно изискванията на „Наредбата за организацията и поддържането на
системата за военновременно управление на държавната и местната администрация,
дружествата и организациите в мирно и военно време”, приета с ПМС № 351/1997 г.
Денонощното дежурство за оповестяване при привеждане в по-високи състояния и
степени на готовност за работа във военно време е организирано, съгласно ПМС № 212/1993
година.
За повишаване подготовката и натренираността

на оперативните дежурни, за

изпълнение на функционалните им задължения при привеждане на областта в по-високи
състояния и степени на готовност, ежедневно са провеждани тренировки по оповестяването,
съгласно „Схемата за оповестяване”.
През 2014 година са проведени 685 технически проверки, като 137 от тях са
организирани от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” с участието на
общините на територията на областта.
Ежемесечно, област Кърджали участва в тренировките по оповестяването на страната за
„Опасност от въздушно нападение”, като една от тях е с реално задействане на сигнала и
осем пъти годишно в националните тренировки по оповестяване на органите на
изпълнителната власт, чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.
Координиране дейностите по проучване и поддържане на военните паметници.
Със заповед РД-09-78/16.04.2014 на Областния управител е актуализиран съставът на
Областна комисия „Военни паметници”.
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На 24.04.2014 г. е проведено заседание на Комисията, на което съгласно т. 8.3 от
Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките са разгледани предложенията от общините за целево финансиране ремонта на
военни паметници в тежко състояние на територията на областта и възстановяването на
разрушени такива. За одобрените предложения от Комисията, са изготвени заявки от
общините за целево финансиране, изпратени до Министерство на финансите с копие до
Министерство на отбраната.
За 2014 г. няма отпуснати и изразходвани финансови средства за ремонт и строителство
на военни паметници.
В изпълнение Заповед № ОХ-605/21.08.2014 г. на Министъра на отбраната на
Република България, относно определяне на реда за водене и съдържанието на Националния
регистър и картотека на военните паметници, са актуализирани изготвените областен
регистър и анкетни карти с приложения на паметниците на територията на областта, които са
изпратени с писмо изх. № ОМ-03-1990-3/01.12.2014 г. в Министерство на отбраната.
С Решение № 800/03.12.2014 г.на МС, във връзка с отбелязването на 70 години от края
на Втората световна война, за 2015 г. са утвърдени средства в размер на 9 157.00 лв. за
ремонт на паметник в община Кърджали и изграждане на нов паметник в община Ардино.
ГКПП
Дирекция АПОФУС подпомага осъществяването на правомощията на областния
управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни
пунктове.
На територията на област Кърджали има един ГКПП „Маказа” , който функционира
официално от 09.09.2013 год.
Издадена е заповед на областния управител относно задължителните изисквания за
опазване и поддържане на сградите, инфраструктурата и чистотата на границата ни с
Република Гърция в зоната на ГКПП „Маказа” съгласно разпоредбите на чл.35, ал.3 от
Наредбата за гранично-контролно пропускателни пунктове.
Периодично се следи за състоянието на националния флаг и знамето на ЕС. Следи се
и за състоянието на герба на РБ, както и указателните табели и надписи на български и на
английски език, обозначаващи зоната и реда за преминаване през ГКПП.

Приложения:
1.Отчет на показателите за полза/ефект /Таблица №4/
2.Отчет на показателите за изпълнение по програми /Таблица№5/

ИЛИЯ ИЛИЕВ
Областен управител
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Таблица №4
Отчет на показателите за полза/ефект
Политика "Осъществяване на държавните функции на територията на областите в
България"
Целева
Показатели за полза/ефект
Мерна единица стойност 2014 Отчет 2014 г.
г.
1. Степен на изпълнение на целите и
%
100.00
85.38
приоритетите, заложени в областната
стратегия за развитие за отчетния
период.
2. Брой заседания на областния съвет за
брой
1.00
0.00
развитие за отчетния период.
3. Брой заседания на областния
брой
1.00
0.00
експертен съвет по ЗУТ за отчетния
период.
4. Относителен дял на броя изработени
%
100.00
0.00
планове спрямо общия брой на
плановете на земите по §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ.
5. Общ брой регистрирани преписки.
брой
3 500.00
8 351.00
6. Относителен дял на приключените в
%
98.00
98.00
срок преписки спрямо общия брой
регистрирани преписки.
7. Общ брой проверени решения на
брой
920.00
1 122.00
общинските съвети за отчетния период.
8. Относителен дял на върнатите и/или
%
0.30
0.27
оспорени от ОУ решения на ОС спрямо
общия брой проверени решения на ОС.
9. Относителен дял на оспорените от
%
100.00
100.00
ОУ и отменени от съда решения на ОС
спрямо общия брой оспорени от ОУ
решения на ОС.
10. Относителен дял на върнатите от
%
100.00
66.60
ОУ и преразгледани в срок решения на
ОС спрямо общия брой върнати от ОУ
решения на ОС.
11.
Общ
брой
проверки
за
брой
5.00
0.00
незаконосъобразни актове или действия
на териториалните звена на централната
изпълнителна власт за отчетния период.
12. Общ брой одобрени проекти,
брой
4.00
8.00
финансирани от фондовете на ЕС или
други чуждестранни институции.
13. Време за получаване на информация
минути
15.00
15.00
и/или обработване на документи на
граждани при посещение в звената за
административно
обслужване
(по
собствените стандарти за качество на
административното обслужване).
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14. Общ брой регистрирани сигнали
(жалби,
оплаквания
и
др.)
за
некачествено
административно
обслужване от ОА.

брой

0.00

0.00

Кратко описание на показателите за полза/ефект
Показателите са дефинирани с цел постигане на измеримост и съпоставимост на
предоставяните продукти/услуги, както и възможност за измерване на ефективността и
ефикасността при тяхното предоставяне от областните администрации.
¾ Степента на изпълнението на целите и приоритетите, заложени в областната
стратегия за развитие – показва общата картина за развитие на областта и включените
общини, на база изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плановите документи за
регионално развитие на областно и общинско ниво за отчетния период.
¾ Брой заседания на областния съвет за развитие – отчита ролята на този орган и
провежданите от него заседания, с оглед функциите му за обсъждане и съгласуване на
инициативите на общините, както и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на
областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти.
¾ Брой заседания на областния експертен съвет по ЗУТ – отчита ролята на този
орган и провежданите от него заседания, с оглед функциите му по ЗУТ.
¾ Относителен дял на броя изработени планове спрямо общия брой на плановете на
земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – показва степента на изпълнение на продукт/услугата за
изработване на планове на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
¾ Общ брой регистрирани преписки – дава информация за общата натовареността на
областните администрации.
¾ Относителен дял на приключените в срок преписки спрямо общия брой
регистрирани преписки - дава информация за общата ефективност в работата на областните
администрации.
¾ Общ брой проверени решения на общинските съвети за отчетния период – дава
информация за натовареността на областните администрации по отношение контрола по
законосъобразност на решенията на общинските съвети.
¾ Относителен дял на върнатите и/или оспорени от ОУ решения на ОС спрямо
общия брой проверени решения за отчетния период; Относителен дял на оспорените от ОУ и
отменени от съда решения на ОС спрямо общия брой оспорени от ОУ решения на ОС.;
Относителен дял на върнатите от ОУ и преразгледани в срок решения на общинските съвети
спрямо общия брой върнати решения на ОС – група показатели, даващи информация както
по отношение на законосъобразността на решенията на общинските съвети, така и по
отношение на натовареността и ефективността на контрола по законосъобразност от страна
на областната администрация.
¾ Общ брой проверки за незаконосъобразни актове или действия на териториалните
звена на централната изпълнителна власт за отчетния период – дава информация за
натовареността на областните администрации по отношение контрола по законосъобразност
на актовете и действията на териториалните звена на централната изпълнителна власт.
¾ Общ брой одобрени проекти, финансирани от фондовете на ЕС или други
чуждестранни институции – дава обща информация за капацитета на областните
администрации по разработването и изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на
ЕС.
¾ Време за получаване на информация и/или обработване на документи на граждани
при посещение в звената за административно обслужване (по собствените стандарти за
качество на административното обслужване); Общ брой регистрирани сигнали (жалби,
оплаквания и др.) за некачествено административно обслужване от ОА – група показатели,
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даващи обща информация за качеството и бързината на административното обслужване в
областните администрации.
Таблица №5
Отчет на показателите за изпълнение по програми
Програми № 0300.03.01 - Осъществяване на държавната политика на областно ниво
Показатели за изпълнение
Мерна
Целева стойност Отчет 2014
единица
2014г.
г.
1. Брой приети решения от областния
брой
2.00
0
съвет за развитие.
2 . Брой изпълнени решения на областния
брой
2.00
0
съвет за развитие.
3. Брой реализирани нови проекти, вкл. и
брой
2.00
1.00
като партньор в сферата на регионалното
развитие.
4. Брой реализирани посещения и обмяна
брой
5.00
9.00
на опит в сферата на регионалното
развитие.
5. Относителен дял на приключените в
%
100.00
97.60
срок преписки по ЗУТ спрямо общия
брой преписки по ЗУТ.
6. Относителен дял на приключените в
%
100.00
98.40
срок преписки по ЗКИР спрямо общия
брой преписки по ЗКИР.
7. Обща площ на земите за които е
дка
599.00
599.00
необходимо изработване на планове по
§4 от ЗСПЗЗ.
8. Относителен дял на площта на земите с
%
100.00
12.20
изработени планове спрямо общата площ
на земите, за които е необходимо
изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ.
9. Брой проведени работни срещи с
брой
10.00
22.00
органите на местно самоуправление.
10. Брой национални проекти и програми,
брой
3.00
3.00
в които участва областната
администрация.
11.Брой областни съвети и комисии към
брой
19.00
21.00
ОУ.
12. Брой териториални звена отчитащи се
брой
16.00
16.00
пред ОУ чрез периодични срещи и/или
доклади.
13. Брой извършени проверки за
брой
6.00
14.00
установяване на обстоятелствата по
жалби, сигнали и др.
14. Брой предложения, указания или
брой
180.00
28.00
разпореждания за предприемане на
необходимите действия от териториални
звена на централната администрация.
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15. Брой назначени междуведомствени
групи с участието на представител на
компетентния административен орган за
изпълнение на конкретна задача.
16. Брой обработени преписки, свързани
с административно – териториални
промени.
17. Брой обработени преписки във връзка
с общи, нови и частични избори.
18. Брой проведени заседания на
областният съвет по сигурност.
19. Брой проведени мероприятия за
повишаване на подготовката на органите
за управление и дежурните (тренировки
на дежурните, учебно-методически
сборове и др.)
20. Брой актувани имоти – държавна
собственост.
21. Брой отписани имоти.
22. Брой иззети имоти.
23. Брой продадени имоти, частна
държавна собственост.
24. Брой заменени имоти, частна
държавна собственост.
25. Брой управлявани от областния
управител имоти държавна собственост.
26. Брой отдадени под наем недвижими
имоти държавна собственост.
27. Брой служители преминали през
обучение за служебно или
професионално развитие.
28. Численост на извънщатния персонал.

o

o

o

o

o

брой

6.00

3.00

брой

1.00

0

брой

100.00

344.00

брой

2.00

брой

620.00

685.00

брой

20.00

60.00

брой
брой
брой

80.00
2.00
6.00

81.00
0
11.00

брой

1.00

брой

125.00

155.00

брой

20.00

15.00

брой

5.00

22.00

брой

9.00

9.00

¾ Кратко описание на показателите за изпълнение
Показатели 1, 2, 3 и 4 – група показатели, даващи информация за ролята на
областния съвет за развитие, приеманите решения и провежданите заседания, с оглед
функциите му за обсъждане и съгласуване на инициативите на общините, както и
схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие,
включително за финансиране на общински проекти.
Показатели 5, 6, 7 и 8 – група показатели, даващи информация за натовареността и
ефективността в работата на областните администрации по устройство и развитие на
територията.
Брой проведени работни срещи с органите на местно самоуправление – дава обща
информация за координацията в работата с органите на местно самоуправление и
местна администрация.
Брой национални проекти и програми, в които участва областната администрация дава обща информация за капацитета на областните администрации за разработване и
изпълнение на проекти по национални програми.
Показатели 11-17 – група показатели, даващи информация по отношение спазването
на законността на територията на областта и осъществяването на административен
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контрол по изпълнението на административните актове.
o Показатели 18 и 19 – дават информация за организацията на отбранителномобилизационната подготовка на населението, защитата му при бедствия и аварии и
спазване на обществения ред.
o Показатели 20-26 – група показатели, даващи информация за ефективността при
управление на държавната собственост.
o Показатели 27 и 28 – дават информация по отношение развитието на
административния капацитет в областните администрации.
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