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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” (АПОФУС) и „Административен контрол, регионално развитие и
държавна собственост” (АКРРДС).
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. Функциите и отговорностите 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.
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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 периода от 09.02.2017 г. до 09.05.2017 г. и отчита
постигнатото в изпълнение на функциите по провеждане на държавна политика на областно
ниво за постигане на стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството,
както и изпълнението на утвърдените годишни цели на областната администрация за
периода.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО
НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.
Съгласно Изборния кодекс Областните управители и техните администрации имат
задължение да осигуряват организационно и технически произвеждането на изборите и
работата на Районните избирателни комисии.
В тази връзка Областният управител на област Кърджали проведе редица работни
срещи с членовете на Районната избирателна комисия, с кметовете на общини в област
Кърджали, с териториалните звена на изпълнителната власт, с представителите на
политическите партии в областта, с органите на Министерството на вътрешните работи, в
т.ч. ОД на МВР, РД ПБЗН и КАТ. Проведена бе работна среща с представителите на
Ограничената мисия за наблюдение на избори (ОМНИ) към ОССЕ/СДИПЧ Г-жа Габриеле
Кьотшау и г-жа Барбара Силва Егер Малдонадо – дългосрочни наблюдатели на
парламентарните избори в България.
Създаденият със Заповед на Областния управител технически екип обезпечи РИК с
технически средства, офис консумативи и материали, интернет, СОТ и др. Своевременно
бяха отпечатани, получени, разпределени и раздадени на общинските технически екипи
всички необходими материали, изборни книжа и бюлетини. Осигурено бе транспортно
обслужване на членовете на РИК за проверка на задълженията на кметовете на населени
места във връзка с изборите и при сигнали за нарушения. Пред целия изборен ден
техническият екип приемаше и своевременно подаваше необходимата информация
съгласно указанията на Централната избирателна комисия и Администрацията на
Министерския съвет.
В резултат на добрата организация целият процес по произвеждане на изборите
за народни представители и самият изборен ден премина спокойно и без напрежение.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Администрацията подпомага областния управител при осъществяване на
правомощията 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
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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. Информацията за
административното обслужване, предназначена за потребителите се поддържа и актуализира
на разбираем и достъпен език, което в голяма степен обуславя предоставянето на подостъпни 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). 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. Пред
звеното за административно обслужване е поставена кутия за мнения и предложения от
граждани, която се отваря периодично от комисия и се предприемат съответните действия.
Няма постъпили оплаквания от лошо административно обслужване, нито предложения за
подобряването му.
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
2
3
4
5
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Вид на извършената работа
Изведени документи - изходящи
Заведени документи - входящи
Приключени документи
Изведени заповеди на ОУ
Договори
в т.ч.: държавна собственост
обществени поръчки
външни услуги
Заповеди по ЗПГРРЛ

Общо бр.
1123
1016
1336
66
9
2
1
6
9
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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 заявления за достъп до
обществена информация се води регистър в електронен формат и на хартиен носител.
През отчетния период са постъпили четири заявления за достъп до обществена
информация – 2 от неправителствена организация и 2 от граждани. Видът на исканата е
информация е официална. Заявленията са разгледани в законоустановения срок и е
постановено решение за предоставяне на достъп при три от исканията, а за едно е изпратено
писмо, че Областна администрация не разполага с исканата информация и няма данни за
нейното местонахождение.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
І. Нормативно определена численост на ОА към 09.02.2017 г.
а/ основно щатно разписание – 29 служители;
б/ допълнително щатно разписание /извън утвърдената численост на персонала/
- по реда на П МС № 212 – 5 бройки
 Реално заетите длъжности за периода на отчитане:
а/ основно щатно разписание – 24 служители;
б/ допълнително щатно разписание
- ПМС № 212 – 5- ма служители.
 Незаетите длъжности в администрацията по звена към 09.02.2017 г.:
Ръководител администрация
1. Главен секретар;
Дирекция АПОФУС
1. Директор;
Дирекция АКРРДС
1. Младши експерт;
2. Старши експерт.
II. Напуснали служители.
- по трудово правоотношение:
1. Оперативен дежурен /ПМС № 212/;
II. Постъпили служители.
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1.
2.
3.

по трудово правоотношение:
Оперативен дежурен /ПМС № 212/;
Изпълнител-шофьор;
Специалист.

III. Изменения в длъжностното, поименното и разписанията на длъжностите
на Областна администрация са актуализирани съобразно настъпилите промени в
числеността, длъжностите, работното време и размерите на минималната заплата.
IV. Изготвяне и актуализиране на длъжностните характеристики:
След всяка промяна на длъжностните разписания е извършена актуализация на
длъжностните характеристики.
През отчетния период 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 2
младежи с период на заетост 9 месеца.
По програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” в Областна
администрация са назначени са 2-ма служители на длъжност «Младши експерт» и
«Работник поддръжка». Програмата е със срок на изпълнение 2 години.

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
I. АНАЛИЗ на изпълнение на приходите.
За периода 01.02.2017 -30.04.2017 г. по транзитната сметка на Областна
администрация Кърджали са постъпили приходи от отдаване под наем, продажби на
държавно имущество, тръжна документация, както следва:
Приходи от отдаване под наем – 28 365 лв.
Приходи от наем на земя - 0 лв.
Приходи от държавни такси – 1 540 лв.
Приходи от глоби, неустойки, обезщетения – 21 лв.
Приходи от режийни разноски от разпоредителни сделки по ППЗДС- 56 лв.
Приходи от продажба на тръжна документация – 0 лв.
Приходи от учредено право на строеж – 0 лв.
Получени застрахователни обезщетения за ДМА – 1 823 лв.
Възст.разноски по съдебни дела – 290 лв
Приходи от лихви по текущи банкови сметки- 0 лв.
Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи – 0 лв.
Приходи от продажби на земя, урегулирани поземлени имоти – 2 810 лв.
По подпараграф 37-01/внесен ДДС/ - 13 888 лв.
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По подпараграф 37-02/внесен данък върху приходите/ - 5 120 лв. на основание чл.248
и чл.250 от ЗКПО.
II. А Н А Л И З на изпълнение на разходите.
Дейност 121
 §01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови и служебни
правоотношения - изплатени възнаграждения на щатния персонал на стойност 61 449
лв.
 §02-00 - Други възнаграждения и плащания за персонала.
По този параграф се отчитат болнични и обезщетения на напуснали служители
- изплатени обезщетения на освободени служители в размер на 2 094 лв.
- Обезщенения за първите три дни болнични от работодател - 448 лв.
 §05-00 – Осигурителни вноски от работодател – 11 545 лв.
Общо разходи за персонал по дейност 121 – 75536 лв.
 §10-00 - Издръжка
За издръжка на администрацията са изразходвани към 30.04.2017 г. общо на стойност 34
164 лв., от които :
 за издръжка на ОА – 28003 лв.
 ГКПП МАКАЗА – 6 161 лв. , разходи за сметопочистване и сметоизвозване и
почистване на WC кабини

Дейност 282 – ОМП са назначени 5 служителя и половина по ПМС №212/30.11.93г. и
ПМС №258/02.12.2005 г. :
§02-00 - Други възнаграждения и плащания за персонала – 8 821 лв.
§05-00 – Осигурителни вноски от работодател – 1 601 лв.
Общо разходи за персонал по дейност 282 – 10 422 лв
§10-00 - Издръжка - 2 076 лв - разходи за поддържане на наети линии, за доливане на
горива и за смазочни материали за агрегати, за подмяна на акумулатори, за
профилактика на пожарогасители в пунктовете за управление, за разходи за телефони и
др.
Във връзка с подготовката и провеждането на изборите за народно
събрание 2017 на 26 март 2017 г. са извършени следните разходи :
Разходи за възнагр. на техническия екип- 9 272 лв.;
Разходи по гр.договори – 1404 лв
Р-ди за възнагр.РИК и техн.сътрудници – 46 475 лв.
Разходи за ОТП / издръжка/- 14 187 лв.
Трансфери към общините за ОТП – 169 000 лв.
Трансфери към общините за възн.на СИК – 311 228 лв

7

Допълнително предоставени средства с постановления и решения на МС :
С Постановление на Министерски съвет №76/18.04.2017 г., за предоставяне на
допълнителни средства за 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.5.1. на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., е
извършена промяна по бюджетната на Областна администрация Кърджали за 2017 г. с 23
880 лв., с които е възложено проектирането на изготвянето на технически проект за
възстановителни работи в коритото на р. Боровица в района на с. Ненково с цел
защита срещу преминаващите високи води и предотвратяване авария на
магистралния водопровод, захранващ Кърджали, Момчилград и още 33 населени места
в двете общини.
Получена е подкрепа от Министерски съвет за 36 000 лв. с ДДС за извършването на
строително монтажни работи за изместване на водното течение на р.Крумовица с цел
предпазване на пътя Крумовград-Момчилград от разрушение.

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
През отчетния период Областния управител на област Кърджали е бил страна по 6
съдебни производства по административни дела, във връзка с оспорване на
незаконосъобразни решения на общинските съвети.
1. Административно дело № 201/2016 год. по описа на Административен съд –
Кърджали (заседание на 13.02.2017 год.)
-Областен управител на област Кърджали срещу решение на Общински съвет –
Кърджали - Такса битови отпадъци на община Кърджали.
-Решение на Административен съд – Кърджали в полза на Областния управител на
област Кърджали.
2. Административно дело № 200/2016 год. по описа на Административен съд –
Кърджали (заседание на 22.02.2017 год.)
-Областен управител на област Кърджали срещу решение на Общински съвет –
Кърджали – Данък сгради, данък МПС и туристически данък.
-Решение на Административен съд – Кърджали в полза на Областния управител на
област Кърджали.
3. Административно дело № 6/2017 год. по описа на Административен съд – Кърджали
(заседание на 20.03.2017 год. и на 18.04.2017 г.)
-Областен управител на област Кърджали срещу решение на Общински съвет –
Джебел - Такса битови отпадъци на община Джебел.
-Решение на Административен съд – Кърджали в полза на Областния управител на
област Кърджали.
4. Aдминистративно дело №16/2017 по описа на Административен съд Кърджали
(заседание на 20.03.2017г.)
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- Областен управител на Област Кърджали срещ чл.41 от Наредбата за местни
данъци и такси в община Ардино-Решение на административен съд в полза на Областния
управител.
5. Административно дело №17/2017г. по описа на Административен съд Кърджали
(заседание на 21.03.2017г.)
- Областен управител на Област Кърджали против решение на Общински съвет
Ардино- таска битови отпадъци на Община Джебел-Решение в полза на областния
управител на област Кърджали
6. Административно дело №22/2017г. по описа на Административен съд Кърджали
(заседание на 29.03.2017г.)
- Областен управител на Област Кърджали против чл.22 и чл. 24 от Наредбата за
определеняне и администариране на местни такси и цени на услуги в община АрдиноРешение на администартивен съд в полза на Областния управител на Област Кърджали.

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
В Областна администрация Кърджали са постъпили общо 13 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
три от тях са извършени проверки на място за установяване на обстоятелствата по които са
подадени. Изпратени са предложения, указания или разпореждания за предприемане на
необходимите действия от териториалните органи на централната изпълнителна власт и
органите на местното самоуправление и са изискани становища по конкретен случай,
съобразно правомощията на органа.
С най - голям дял от всички сигнали са оплакванията от незаконосъобразните
действия на физически и юридически лица, жилищни проблеми и социални проблеми.
Предложенията и сигналите на гражданите, постъпили в Областна администрация
Кърджали се обработват в срок и съобразно изискванията.
Основната дейност на експертите по административен контрол е упражнявания
контрол за законосъобразност на актовете на местното самоуправление. През периода са
проверени 353 бр. решения на общинските съвети, от тях:
- 2 бр. /0,3 %/ са върнати от областния управител за ново разглеждане, като едно от
тях е отменено, а другото е преразгледано и коригирано;
- Относителният дял на от върнатите и преразгледани в срок решения, спрямо
общия брой върнати решения е 100 %.
От тях, за ново обсъждане поради несъответствие с относимата към тях нормативна
уредба, бяха върнати следните решения:
1. Решение № 225 от Протокол № 14/27.02.2017 год. на ОбС – Ардино – Заповед №
РД- 09-58/13.03.2017 год.
С върнатото за ново обсъждане решение, Общински съвет – Ардино предоставя за
временно възмездно ползване площ от 10 /десет/ квадратни метра от покривното и
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подпокривното пространство на сградата на МБАЛ „Ардино“ - ЕООД за инсталирането и
използването на електронно съобщителни съоръжения на „Теленор България”, за срок от 10
/десет/ години. Предоставянето за временно възмездно ползване на частна фирма
представлява учредяване на вещно право върху част от общинска сграда в полза на трето
лице. За учредяване възмездно право на ползване върху общинска недвижима вещ обаче е
необходимо решение на съответния общински съвет, въз основа на което се провежда търг
или конкурс - чл.39 от Закон за общинската собственост, чл.66 от НРПУРОИ на община
Ардино. Такова решение преди това не е прието, процедура не е проведена, което води до
незаконосъобразност на решението.
Решението е преразгледано и е отменено.
2. Решение № 150 от Протокол № 16/24.02.2017 год. на ОбС – Джебел – Заповед №
РД- 09-59/13.03.2017 год.
Решението е свързано с промяна на статута на 4 недвижими имота, находящи се в
с.Ридино, общ. Джебел. За да бъде реализирана законосъобразно процедурата по обявяване
на имотите от публична в частна общинска собственост, трябва да е спазена императивната
норма на чл.6, ал.3 предложение първо от Закона за общинската собственост, а именно, че
решения на общинския съвет по чл.6, ал. 1 ЗОС се приемат с мнозинство от 2/3 (две трети) от
общия брой на съветниците. При гласуването на Решение № 150/24.02.2017 год. от всички 21
общински съветници то е подкрепено от 13 – няма мнозинство и решението е
незаконосъобразно.
Решението е преразгледано в срок и е прегласувано с необходимото мнозинство.
Експертите осъществяващи административен контрол осигуряват приемните дни на
областния управител, като изготвят протоколите, въз основа на които се предприемат
необходимите действия пред съответните институции за решаване на поставените проблеми
от гражданите.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
По Регионално развитие и териториална координация
През отчетния период е проведено едно заседание на Регионалния съвет за развитие
на ЮЦР под председателството на Областния управител на Област Смолян.
Проведено е едно заседание на Областния съвет за развитие на област Кърджали.
Съветът съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на
територията на областта. На неприсъственото заседание е представена и съгласувана
Областната стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област
Кърджали (2017-2018 г.), която предвижда въвеждането на приобщаващи политики,
променящи мисията на съвременното образование и основани на ценностите за личностното
развитие и приобщаващо образование. Нейното прилагане е в интерес на пълноценното
личностно израстване на децата и младите хора от област Кърджали и ще осигури подкрепа
на всяко дете и ученик да се учи, да разгърне своя личностен потенциал и активно да участва
във всички аспекти на живота на общността.
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Проведени са 4 заседания на постоянната Комисия по заетостта към Областния
съвет за развити, приети и изпълнени са 16 решения. 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.
Представена и одобрена е Регионална програма за заетост и/или обучение на област
Кърджали - 2017 г.
Основната цел на програмата е осигуряване на заетост на безработни лица от
неравнопоставените групи на пазара на труда в област Кърджали като предпоставка за
преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.
Регионалната програма за заетост - 2017 г. осигурява трудови доходи на 45 безработни лица.
Осигурява се субсидирана заетост за период от 6 месеца, с начало 01.05.2017 г. и край
31.10.2017 г. Наетите безработни лица ще работят на пълно работно време. Финансовият
ресурс е от държавния бюджет в размер на 157 019 лв.
На проведеното заседание са разгледани, оценени и класирани постъпилите в срок
заявки от работодатели по схема „Обучения и заетост на младите хора” от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., както и е одобрен доклад за
изпълнението на Регионална програма за заетост на област Кърджали - 2016 г. В резултат на
извършената оценка и на базата на получените точки, Комисията по заетостта класира и
предложи за финансиране 88 подадени заявки от работодатели по процедура „Обучения и
заетост на младите хора”, етап 3. Комисията по заетостта състави резервен списък на
работодатели подали заявки по процедура „Обучения и заетост на младите хора”, етап 3, за
които не е достигнало финансиране за област Кърджали, включващ подадени заявки от № 89
до № 119 вкл. Средствата, които са разпределени за област Кърджали възлизат на
1 023 398 лв. и ще финансират временна трудова заетост за 236 работни места.
На проведеното заседание на Областната транспортна комисия са обсъдени и
гласувани предложения на общините за закриване на курсове по съществуващи автобусни
линии, откриване на нови и промени в маршрутните разписания на линиите от Областната
транспортна схема и от Републиканската транспортна схема. Приети са решения за:
- закриване на 2 автобусни линии от Областната транспортна схема на област
Кърджали.
- откриване на 1 нова автобусна линия.
- промени в маршрутни разписания на 3 автобусни линии от Републиканската
транспортна схема.
Актуализирана и утвърдена е Областната транспортна схема на област Кърджали към
21.04.2017 г.
Дневният ред и решенията от заседанията на съветите и комисиите са публикувани в
Интернет-сайта на Областна администрация-Кърджали.
Във връзка с изготвяне на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на
Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. е събрана,
систематизирана и предоставена информация за общините от област Кърджали за
изготвянето му.
Във връзка с разработване на Алманах на регионите в България през 2017 г. е
изготвена и предоставена актуална информация с данни за областта и снимков материал.
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Изданието има аналитично-информационен и рекламен характер, за популяризиране на
силните страни на областите в България, в т.ч. и на област Кърджали. Прави се с цел да се
разпространи по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.
По направление „ Стратегическо планиране и европейски програми“
Проведени са множество работни срещи и е изготвено и подадено в срок проектно
предложение за стратегически проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки
за защита от наводнения (реките Струма / Стримон Керкини, Места / Нестос и Марица /
Еврос)" по програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г., ПО 2:Устойчив и
приспособим към климата трансграничен регион за намаляване на последиците от бедствия
чрез прилагане на мерки за намаляване риска от наводнения в трансграничния регион за
постигане на устойчивост в условията на изменящия се климат, с партньори Областна
администрация Смолян, Областна администрация Кърджали, Областна администрация
Благоевград и Областна администрация Хасково. Изготвени са технически задания и са
сключени договори за изготвяне на идейни проекти за обектите, на които е предвидено
изпълнение на структурни мерки.
По направление Международно сътрудничество.
Проведени срещи с посланиците на Израел и Казахстан.
Посещение в Одрин по случай Националния празник 3 март.
Посещение в Одрин по случай храмовия празник на българската православна църква в
гр. Одрин „Св. Георги“.
Участие в заседание на Комитета по наблюдение на Прогрмата за трансгранично
сътрудничество „Гърция – България 2014-2020“.
Земеделие, гори, икономика и енергийна ефективност
Във връзка със задълженията на областните управители по чл. 42, ал. 1 и 2 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи за извършване на контрол по чл. 37и,
ал. 4 от ЗСПЗЗ на сключените договори за наем/аренда на пасища, мери и ливади от
Общинския поземлен фонд (ДПФ) и Държавния поземлен фонд (ОПФ са изпратени указания
до кметовете на общините от област Кърджали и директора на Областна дирекция
„Земеделие“, гр. Кърджали за извършване на проверка за спазване на условията по чл. 37и,
ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от
Общинския поземлен фонд и предоставяне в срок на информация за резултатите.
Всички общини и ОД „Земеделие“, гр. Кърджали са извършили проверка и са
уведомили за предприетите действия. В случаите, където размерът на отдадените под
наем/аренда на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ДПФ) и Държавния
поземлен фонд (ОПФ) не съответства на броя на отглежданите от наемателя регистрирани
пасищни селскостопански животни, договорите са прекратени или анексирани в
съответствие с изискванията на закона.
Изготвено е искане до главния секретар на Министерския съвет за осигуряване
на необходимите средства на Областна администрация Кърджали за финансиране на
дейности по §4к от Преходните и Заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) - изработване на помощни
планове на ползватели и собственици на земи по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ и планове на
новообразуваните имоти (ПНИ) за зони за земеделско ползване на територията на Област
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Кърджали. Средствата са отпуснати и е отправено искане до кметовете на общините
Кърджали, Ардино и Черноочене за изработване на технически задания и необходимите
документи за Зоните за земеделско ползване, за които ще се възложи изработване на
планове.
В изпълнение на задълженията на областния управител по изпълнение на Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са извършени
следните дейности:
- Извършени са 14 проверки на обекти в община Момчилград, община Джебел,
община Крумовград, изпълнявани по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради, преди подписване на Протокол обр. 2, Акт обр. 10 и Акт
обр. 11 от областния управител. В резултат са изготвени доклади, преди подписване от
областния управител на съответните образци;
- Извършена е 1 проверка на обект в община Момчилград, изпълняван по
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради,
преди подписване на Акт обр. 15 от областния управител – предстои внасяне на
документация в Областна администрация Кърджали;
- Извършени са 4 проверки за съответствие с референтни стойности на обществени
поръчки на Община Кърджали и Община Крумовград – изготвени са доклади до областния
управител и 29 контролни листове;
Ежеседмично е изготвян и изпращан (всеки петък) по електронна поща в МРРБ отчет
за изпълнение на дейностите по Програмата на територията на област Кърджали по общини.
Ежемесечно е изготвян и изпращан (до 15 число на всеки месец) по електронна поща
в МРРБ отчет за проведените обществени поръчки по Програмата на територията на област
Кърджали по общини.
Проведена е съвместна работна среща с експерти от Областна администрация
Хасково, ангажирани с контрола по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). В резултат са актуализирани образците на
декларации и с указателно писмо са изпратени до общините от област Кърджали.
По изпълнение на произтичащите от чл. 12 от Закона за енергийната ефективност
задължения на областните управители и кметовете на общини за предоставяне ежегодно на
отчети за изпълнението на плановете за енергийна ефективност, както и изпълнение на
произтичащите от чл. 8, т. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници задължения
на областните управители и кметовете на общини за предоставяне на информация за
изпълнението на дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на
енергията от възобновяеми източници и био горива са изготвени и представени в Агенцията
за устойчиво енергийно развитие отчети за изпълнението на плановете за енергийна
ефективност за 2016г. на Областна администрация Кърджали и общините на територията на
Област Кърджали.
Изготвена е информация относно изпълнението на общинските дългосрочни и
краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми
източници и био горива от общините от Област Кърджали, разработени в съответствие с чл.
10, ал. 1 от ЗЕВИ за 2016г., която е представена в Агенцията за устойчиво енергийно
развитие. С това са изпълнени ангажиментите на Областния управител на Област Кърджали
и на Кметовете на общините от Област Кърджали по ЗЕВИ в законоустановения срок.
Оказано е съдействие при организацията и провеждането на Регионална среща във
връзка с изпълнение целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация
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/ИСИС/ 2014-2020г., която се проведе на 27 април 2017г. (четвъртък) от 10 ºº часа в зала 301
на Областна администрация Кърджали.
Екология, води, здравеопазване
Във връзка с писмо на Министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията е изготвено становище, относно провеждане на консултации по задание за
обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на Интегрирана транспортна стратегия
в периода до 2030 година.
Оказано е съдействие на изпълнителя на техническа помощ за подготовка на тръжни
документации, консултантски услуги и мониторинг по време на проект „Екологосъобразно
обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита“,
като е осъществена координация с представители на община Кърджали и на ДЗЗД
„Евростарт Да Транс“ за осигуряване на достъп до склада в с. Звиница и са уточнени
наличните количества на растително - защитни препарати с изтекъл срок на годност в него.
По инициатива на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково
е оказана подкрепа и включване в инициативата „Часът на Земята“ на 25 март 2017 година.
Областният управител се обърна с писмо към общините и Регионалния инспекторат по
образование да подкрепят и популяризират инициативата.
Във връзка с постъпило писмо на председателя на Регионалния съвет за развитие на
Южен централен район и и. д. областен управител на област Смолян са излъчени трима
експерти от Областна администрация Кърджали за участие в поредица от работни срещи на
междуведомствена работна група, която да разработи предложения за прилагане на чл. 140
от Закона за водите, касаещ дейностите по поддържане проводимостта на речните легла, с
цел защита от вредното въздействие на водите. На срещата са дискутирани проблеми при
изпълнение на задълженията на областните управители при изпълнение на дейностите по
поддържане проводимостта на речните легла и са направени предложения за промени в
нормативната уредба.
Във връзка с постъпило писмо на директора на Басейнова дирекция – Пловдив
относно предупреждение за замърсяване водите на Ерма река и река Върбица е проведена
работна среща с ръководителите на „В и К“ ООД, Регионалната здравна инспекция и
представител на Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, на която са
обсъдени рисковете от замърсяване на питейната вода от помпените станции на р. Върбица
от хвостохранилището „Ерма река“ – гр. Златоград. По този повод от РЗИ-Кърджали е
забранено превантивно ползването на водата от помпените станции „Бенковски“, Крилатица
1 и 2“, „Фотиново“, „Островец“, Птичар“ и „Загорско“ за пиене и готвене, а „В и К“ излезе с
официално съобщение, с което уведоми абонатите си в общините Кирково, Момчилград и
Джебел, че водата може да се ползва само за битови нужди, а кметовете трябваше да
осигурят минерална вода за училищата, социалните и здравните заведения“.
По искане на кмета на община Кърджали е изготвено становище относно постъпили
за съгласуване проекти на доклад за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия
и решение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на микроязовир
Невестино – публична общинска собственост, поради липса на кандидати.
Препратени са до собствениците на язовирите указания от и. д. главен директор на
Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавна
агенция по метрологичен и технически надзор относно регулиране на водните нива на
язовирите.
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Образование, култура и младежки дейности
През отчетния период е налице добро сътрудничество с общинските администрации и
институциите, съпричастни към проблемите на образованието, културата, интеграцията и
младежките дейности.
През настоящия период са изготвени и изпратени:
- До Министъра на младежта и спорта - Отчет за 2016 г. по изпълнение на
Националната стратегия за младежта, Аналитична справка за Годишния доклад за младежта
за 2016 г., План за изпълнение на Националната стратегия за младежта и Годишен план за
младежта в област Кърджали за 2017 г. ;
- До Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси към Министерски съвет - информация за напредъка по
изпълнението на Областна стратегия за интегриране на ромите и на лицата в неравностойно
положение от другите етнически групи в област Кърджали (2012-2020 г.) и на плановете на
общините.
Приета е на заседание на Областния съвет за развитие Областна стратегия за
подкрепа на личностно развитие на децата и учениците от област Кърджали съгласно
чл.196 от Закона за предучилищното и училищното образование, след съгласуване от
Областнияу съвет за развитие на Област Кърджали.
В сферата на образованието, културата, младежките дейности и интеграцията е взето
участие в честванията на патронните празници на СУ„Вл. Димитров Майстора”и ПГ
”Проф.д-р Асен Златаров” Кърджали, официалното откриване на Националната олимпиада
по френски език и по философия, Регионална среща за добри практики в екологичното
образование и възпитание на учениците „Земята - наш дом”, младежка акция на 21 езика,
посветена на Международния ден на майчиния език, концерт „Магията мечта” на ЦПЛРКомплекс ученически общежития „Родопи” Кърджали, междуинституциална среща по
взаимодействието по проект „Правосъдие приятел на детето – обучение на професионалисти
за по-добро взаимодействие”, финансиран ЕК, отчетно-изборно събрание на областната
организация на БЧК, кръгла маса на тема ”Предучилищното възпитание и обучение на деца в
неравностойно положение – проблеми решения” по проект ХОРО - Хармония в Общуването,
Равноправие в образованието”, финансиран по ОП ”Наука и образование за интелигентен
растеж, изложба на Крум Савов „Места и лица от Родопите и Беломорието” в
Художествената галерия Кърджали, организация на 16 служители и участие в Регионален
форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, Национална ромска платформа,
съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
През отчетния период са получени 3 съобщения по Закона за устройство на
територията от общинските администрации, извършени са съответните проверки, касаещи
измененията и са изготвени вътрешни доклади до Областния управител.
Получено е 1 съобщение по Закона за кадастъра и имотния регистър от Служба по
геодезия, картография и кадастър Кърджали, извършени са съответните проверки и е
изготвен вътрешен доклад до Областния управител.
Изготвен е доклад до министър-председателя на Република България, относно
необходимост от финансови средства за изготвяне на предпроектни проучвания, нов
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ПУП – План за регулация и застрояване и инвестиционен проект за доизграждане и
разширение на ГКПП „Маказа – Нимфея”. Действащият ПУП-ПРЗ на граничния преход
не отговаря в пълна степен на вече констатираното сериозно увеличение на трафика на леки
автомобили и на изискванията за преминаване, контрол и проверка на автобуси и
тежкотоварни автомобили. Налице е неотложна необходимост от неговото изменение,
изразяващо се в изменение на границите на обекта и изграждане на допълнителни трасета,
техническа инфраструктура и съоръжения.
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Във връзка с изпълнение на отговорностите на Областния управител за опазването и
защитата на държавната собственост на територията на областта, регламентирани в чл.31,
ал.1, т.3 от Закона за администрацията през периода са извършени дейности по надзор и
актуване на държавната собственост, дейности по разпореждане и управление с имоти
държавна собственост.
През периода са съставени 24 акта за имоти публична и частна държавна собственост,
находящи се на територията на Област Кърджали, както следва:
- АПДС – 1 бр. в управление на Областен управител;
- АЧДС – 9 бр. в управление на Областен управител;
- АЧДС – 8 бр. в управление МЗХ;
- АЧДС – 1 бр. за поправка на акт в управление на МЗХ;
- АЧДС – 1 бр. в управление на ЮЦДП;
- АЧДС – 4 бр. в управление на ОПУ.
Всички съставени актове за държавна собственост са въведени в Информационната
системата за обслужване на документите за "Публична/частна държавна собственост" и са
вписани в Главен регистър ІІІ за държавна собственост.
Всички съставени актове са окомплектовани и архивирани в отделни досиета.
Заверени копия от вписаните АДС са изпратени с писма на ведомствата, които са поискали
съставяне на АДС и в СГКК-Кърджали при наличие на кадастрална карта на съответното
населено място или землище на същото. Оригиналите на актовете за държавна собственост
са подписани и вписани в съответните Служби по вписвания по местонахождение на
имотите и са архивирани в книги на имотите - държавна собственост.
Упражнен е надзор на 103 акта общинска собственост, съставени от общините.
Същите актове са вписани в спомагателните регистри на АОС по общини, архивирани са в
специални класьори и се съхраняват съгласно изискванията на нормативната уредба.
Извършени са действия по отписване на имоти от книгите на имотите-държавна
собственост, които са престанали да бъдат държавна собственост за 18 имота, от които:
- в полза на общини от Област Кърджали – 15 бр.
- По силата на реституционни закони /ЗАВОИ/ в полза на физически лица - 1 бр.
- В полза на физически и юридически лица, закупили имоти-ДС – 2 бр. / в т. ч и 1
бр. имот в управление на ОУ/
Изготвени са 2 мотивирани откази за отписване на имоти-ДС.
Обработени преписки за закупуване на 2 имота – ДС, в управление на ДП „НКЖИ”
след проведени търгове и 1 имот в управление на ОУ с реализиран приход 2 330.00 лв.
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Изпълнени са приемо-предавателни действия по Сключен Договор за безвъзмездно
прехвърляне в право на собственост върху 7 имота в полза на община Черноочене - по реда
на чл. 54 от Закона за държавната собственост, след Решение на МС.
Изготвена и изпратена информация на МРРБ за разпореждането и управлението на
имоти – ДС през 2016 г., съгласно изискванията на чл. 82, ал. 1 от Закона за държавната
собственост.
Изготвено е мотивирано становище пред МРРБ за безвъзмездно прехвърляне в
полза на община Момчилград за изграждане на обект „Допълнително водоснабдяване на с.
Неофит Бозвелиево и с. Лале, община Момчилград” правото на собственост по реда на чл.
54 от Закона за държавната собственост върху имоти-частна държавна собственост,
находящи се в землището на с. Неофит Бозвелиево, община Момчилград.
Подготвени и проведени са 5 заседания на комисии по Разпореждане с ДС,
съответно и изготвени протоколи.
Окомплектовани и изпратени на Агенция за приватизация и следприватизационен
контрол преписки за продажба на 3 бр. имоти – ДС с данъчна оценка над 10 000.00 лева.
Във връзка с управлението на имоти държавна собственост, предоставени в
управление, с право на ползване и под наем е водена кореспонденция със съответните
физически и юридически лица, относно изпълнение на договорните задължения. Изготвени
са един Договор, един Анекс и две Заповеди, свързани с преписки по управление и актуване
на имоти ДС.
Попълнени и подадени в „Местни данъци и такси“ са декларации и заявления по чл.
14 от Закона за местни данъци и такси .
- Изготвени 111 бр. Удостоверения за наличие или липса на Актове за държавна
собственост на имоти, находящи се на територията на област Кърджали.
- Изготвени 6 бр. Удостоверения за липса на постъпили и удовлетворени претенции за
възстановяване на собственост и искания по чл. 2, ал. 5 от ЗОСОИ.
ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
Във връзка с писмо с наш вх. №ОМ-04-161/02.02.2017 година за подновяване в
срок до 31 март 2017 година на всички внесени искания за финансиране, които не са
разгледани от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет /МКВП към МС/ са извършени проверки и изготвени становища по
целесъобразност за :
- 2 обекта по Раздел I за финансиране на превантивни дейности от Правилника за
организацията и дейността на МКВП към МС;
8 искания по Раздел II за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и
неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната
спасителна система от Правилника за организацията и дейността на МКВП към МС;
18 обекта по Раздел III за предоставяне на средства за извършване на
неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имоти - държавна или
общинска собственост от Правилника за организацията и дейността на МКВП към МС.
С ПМС №76 от 18 април 2017 година са одобрени допълнителни
разходи/трансфери по бюджета на областния управител на област Кърджали за извършване
на проектантска услуга – изготвяне на технически проект за корекционни мероприятия с
цел стабилизиране на коритото на река Боровица в участъци на шахта калници №11 и
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№20 в размер на 23 880 лева. На 04.05 2017 година е сключен Договор №РД-ВУ-254 с
избран изпълнител.
Със същото постановление Министерският съвет одобрява допълнителни средства
и за други обекти в област Кърджали, както следва:
- за ремонт на покрив и помещения в болнична сграда на Държавна психиатрична
болница Кърджали – 45 129 лв.;
- за реконструкция и ремонт на източното крило на ПУ „Паисий Хилендарски“,
филиал „Любен Каравелов“ Кърджали – 952 179 лв.;
- за разплащане на извършени разходи за възстановяване на плочест водоскок и
почистване на дере в участък от път между кв. „Възрожденци“ и църквата „Св. Спас“ в
района на „Кьош дере“, Кърджали (по бюджета на община Кърджали) – 27 136 лв.;
- за възстановяване на разходи за извършени аварийно-възстановителни дейности
по транспортната инфраструктура, дере и преливници на микроязовири (по бюджета на
община Кърджали) – 92 754 лв.;
- за възстановяване на разрушена пътна настилка и иизграждане на подпорна стена
от общински път /II-58/, разклон махала „Долна“, с. Габрово (по бюджета на община
Черноочене) – 162 494 лв.
В изпълнение на Заповед №РД-09-67 от 20.03.2017 година на Областния
управител, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 64, ал. 1,
т. 6 от Закона за защита при бедствия работна група извърши оглед на участък от речното
корито на река Крумовица в землището на село Вранско, срещу бензиностанция „Октан“.
При огледа на място е констатирано, че в следствие на спецификата на хидродинамиката на
речния поток и твърдия отток на реката са настъпили морфологични промени. С оглед на
достигнатото критично състояние на описания участък са предприети мерки в спешен
порядък за предотвратяване на нанасяне на последващи значителни вреди на имуществото
и/или икономиката. Във връзка с възникналата критична ситуация и недопускане нанасянето
на последващи щети от вредното въздействие на водите са предоставени по бюджета на ОА
Кърджали за 2017 година средства в размер на 36 000 лева с ДДС за извършване на
дейности по изместване на водното течение на река Крумовица и отдалечаването му от
пътната инфраструктура. Подписан е договор с изпълнител и своевременно са извършени
необходимите спасителни дейности.
Във връзка с необходимостта от изграждане на обходен път на областния град
Кърджали на вниманието на министър-председателя на Република България е предоставен
доклад, в който са изложени съответните анализи и мотиви за осигуряване на финансов
ресурс за реализирането му.
ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННАТА
ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Дейността по отбранително-мобилизационна подготовка 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 резерва на въоръжените сили на Република България, Закона за защита при бедствия и
действащите нормативни документи – правилници, инструкции, наредби и постановления на
Министерски съвет.
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1. Разработен и съгласуван с Министерство на отбраната е Планът за привеждане
в готовност за работа във военно време.
 Изготвена и изпратена е извадка от Указания на Междуведомствения съвет по
отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за дейностите по
отбранително-мобилизационна подготовка през 2017 г.
 Оказана е пряка методическа помощ при изготвянето на Плановете за привеждане в
готовност за работа във военно време на общините в област Кърджали.
2. Организиране подготовката на ръководния и експертен състав за работа в
мирно и военно време. Организиране работата на Съветите по сигурността в
областната и общинските администрации.
През месец март (21.03.2017 г.) Областният съвет по сигурност и общинските Съвети
по сигурност взеха участие в националната тренировка 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 в Областна администрация Кърджали участваха в
инструктажа по организацията на тренировката, проведен в МО. Преди тренировката в
Областна администрация Кърджали се проведе работна среща с участието на служителите по
ОМП и Информационно обслужване от общините на 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".
3. Организация на денонощно оперативно дежурство за поддържане в готовност за
оповестяване при привеждане от мирно във военно положение.
Денонощното дежурство за оповестяване при привеждане в по-високи състояния и
степени на готовност за работа във военно време е организирано, съгласно ПМС № 212/
1993г.

ОСИГУРЕНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И
ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД:
1. Съгласно ПМС №76 от 18 април 2017 година:
- допълнителни разходи/трансфери по бюджета на областния управител на област
Кърджали за извършване на проектантска услуга – изготвяне на технически проект за
корекционни мероприятия с цел стабилизиране на коритото на река Боровица в участъци на
шахта калници №11 и №20 в размер на 23 880 лева;
- за ремонт на покрив и помещения в болнична сграда на Държавна психиатрична
болница Кърджали – 45 129 лв.;
- за реконструкция и ремонт на източното крило на ПУ „Паисий Хилендарски“,
филиал „Любен Каравелов“ Кърджали – 952 179 лв.;
- за разплащане на извършени разходи за възстановяване на плочест водоскок и
почистване на дере в участък от път между кв. „Възрожденци“ и църквата „Св. Спас“ в
района на „Кьош дере“, Кърджали (по бюджета на община Кърджали) – 27 136 лв.;
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- за възстановяване на разходи за извършени аварийно-възстановителни дейности
по транспортната инфраструктура, дере и преливници на микроязовири (по бюджета на
община Кърджали) – 92 754 лв.;
- за възстановяване на разрушена пътна настилка и иизграждане на подпорна стена
от общински път /II-58/, разклон махала „Долна“, с. Габрово (по бюджета на община
Черноочене) – 162 494 лв.
2. Увеличение на бюджета на ОА Кърджали в размер на 36 000 лева с ДДС за
извършване на дейности по изместване на водното течение на река Крумовица и
отдалечаването му от пътната инфраструктура;
3. Средства по Регионална програма за заетост и/или обучение на област
Кърджали (от държавния бюджет - 2017 г.) - субсидирана заетост за период от 6 месеца на
45 безработни лица - в размер на 157 019 лв.
4. По схема „Обучения и заетост на младите хора” от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. - 1 023 398 лв. за 236 работни места.
ОБЩО: 2 519 989 лева.
На 20 април 2017 г. по покана на Областния управител на посещение в област
Кърджали пристигна министър-председателят проф. Огнян Герджиков. Липсата на
околовръстен път и задълбочаващият се проблем с трафика на ГКПП „Маказа“ бяха
въпросите от първостепенна важност, поставени на вниманието на служебния премиер,
който пое ангажимент, че ще ги предаде за решаване на следващия премиер. Той се срещна с
областния управител и кметовете на общини в област Кърджали и направи оглед на ГКПП
„Маказа“. По време на срещата служебният премиер похвали областния управител и
кметовете за добрата организация на изборите. Те от своя страна му благодариха за добрия
диалог с централната изпълнителна власт и го запознаха с проблемите, които стоят за
решаване пред местната власт, като например превенцията на бедствията и авариите,
образованието в регионите със смесено население, изпълнението на Програмата за развитие
на селските райони в малките общини и др.

НАЧО КОВАЧЕВ
Областен управител
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