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Докладът за дейността на Областна администрация Кърджали е изготвен в изпълнение
на задължението, произтичащо от чл. 59 от Закона за администрацията, отразяващ
изпълнението на функциите на администрацията по провеждане на държавната политика по
отношение на административното обслужване, финансово-счетоводното обслужване,
управлението на човешките ресурси, правното обслужване, информационното обслужване,
управлението на държавната собственост, административния контрол, регионалното развитие и
отбранително-мобилизационната подготовка и управление на кризи.
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Отчет на основните параметри на бюджета;
ІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната
структура;
ІІІ. Преглед на изпълнението на политика „Осъществяване държавните функции на
територията на областите в България”;
ІV. Преглед на изпълнението на Програма 4 „Провеждане на държавната политика на
областно ниво”;
V. Подробен преглед на дейността.

І. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА
За периода 01.01.2012-31.12.2012 г. Областна администрация Кърджали има следното
изпълнение на бюджета:
Приходи
За периода 01.01.2012-31.12.2012 г. по транзитната сметка на Областна администрация
Кърджали са постъпили приходи от отдаване под наем, продажби на държавно имущество,
тръжна документация, както следва:
Приходите от отдаване под наем са в размер на 82 153 лв.
Приходи от неустойки – 316 лв.
Приходи от държавни такси в размер на 7 983 лв.
Приходи от лихви по текущи банкови сметки – 248 лв.
Приходи от режийни разноски от разпоредителни сделки по параграф 8 от ППЗДС в
размер на 1 476 лв. Приходи от продажба на тръжна документация – 1 470 лв.
Получени застрахователни обезщетения от продажба на ДМА – 791 лв.
Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи – 7689 лв.
Приходи от продажби на земя, урегулирани поземлени имоти – 123 864 лв.
По подпараграф 37-01/внесен ДДС/ - 32 439 лв.
По подпараграф 37-02/ внесен данък върху приходите/ - 5 495лв. на основание чл.248 и
чл.250 от ЗКПО.
През м. февруари 2012 г., бе проведен търг за отдаване под наем на имот държавна
собственост. През второто тримесечие на 2012 г. се проведоха два търга, единият за продажба,
а другият за отдаване под наем на имоти държавна собственост. След проведения търг са
продадени 6 имота държавна собственост.
Към 31.12.2012г. Областна администрация Кърджали има 16 444 лв. просрочени
вземания.
Планът за изпълнение на приходите за 2012 г. е преизпълнен към 31.12.2012 г. с 93 856
лв., което е с 98,6% повече от плануваното.
Разходи
За периода 01.01.2012-31.12.2012 г. са извършени разходи, както следва:
Заплати на щатния персонал - 282 185 лв.
Др. възнаграждения и плащания на персонала- 28 129 лв.
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Осигуровки - 79 808 лв.
За текуща издръжка на администрацията са изразходвани - 199 494 лв. , разпределени,
както следва:
- за данъци и такси смет – 62 530 лв.
- за ремонт на войнишки паметници 6500 лв.
- за чествания във връзка с отбелязване на 5 год. Европейски съюз – 3214 лв.
- за мероприятия във връзка провеждане на честване на 100 год. от Балканската
война- 15 500 лв., средствата са осигурени от дарения постъпили по сметка на Областна
администрация Кърджали.
- за изработване на стратегия за регионално развитие – 8 400 лв.
- за издръжка – 109 850 лв.
- изплащане на обезщетения на репресирани лица – 62 732 лв.
- предоставяне трансфери за общините – 12 632 лв.
Съгласно ДДС№ 01/03 г. относно въвеждане и прилагане на схема за централизирано
разплащане на осигурителните вноски за бюджетните предприятия от 01.07.2003 г. средствата
за осигуровки се превеждат към НОИ чрез държавния бюджет.
Разходите за дейност 282/Отбранително-мобилизационна подготовка/ са:
- Възнаграждения – 27 628 лв.
- Осигуровки – 5327 лв.
- Издръжка – 3609 лв.
Заети щатни бройки към края на годината са 32.Извън щатни по ПМС 66-2,5 човека и по
ПМС 212 – 6,5 служителя.
- за дейност 532 - по програми за временна заетост бяха назначени трима мл. експерта
по програма „Старт в кариерата” до м. юли и двама от м. октомври 2012 г. По програма „
Нов шанс- младост и опит”- шестима служителя- четири в Кърджали и двама на ГКПП „
Маказа”.
- предоставяне трансфери за общините –12 632 лв.
С Решение №8 от 27 август 2012 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към Министерски съвет, за възстановяване на административната сграда на
Областна администрация Кърджали, бул. България 41, са предоставени и усвоени средства на
стойност 10 745 лв.
Във връзка с ангажиментите и изпълнението на основните цели и задачи на областната
администрация, се осигури допълнително финансиране за 2012 г. за данъци и такса смет към
общините от област Кърджали.
Към 31.12.2012 г. Областна администрация Кърджали има изразходвани средства за
капиталови разходи за закупуване на мобилен апарат , 2 бр. компютърни конфигурации и
мултифункционално устройство /принтер-скенер/.
Администрирани разходи
- Изплатени обезщетения на репресирани – към 31.12.2012 г. са платени 62 732 лв.
обезщетения на репресирани лица .
- От Агенцията по заетостта се осигурява финансиране по програма старт в кариерата и
регионална програма „- за дейност 532 - по програми за временна заетост бяха назначени трима
мл. експерта по програма „ Старт в кариерата” до м. юли и двама от м. октомври 2012 г. По
програма „ Нов шанс- младост и опит”- шестима служителя- четири в Кърджали и двама на
ГКПП „ Маказа”.
Към 31.12.2012 г. с натрупване от началото на годината по набирателна смeтка с код
„3” са налични средства общо в размер на 197 699 лв., в това число:
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- за отчуждаване на земеделски земи – 184 175 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. – 2329 лв.;
- суми за оценки на имущество по ЗДС- 450 лв.;
- депозит на участник в търг за продажба на имоти държавна собственост –3 745 лв.
- гаранции за изпълнение по сключени договори- 7000 лв.
По сметката са платени 28 172 лв. – обезщетения на собственици и наследници на
отчуждени имоти и 21 544 лв. обезщетения, във връзка със Заповед РД-09-125/27.06.2011 г. на
Областния управител и съдебни разноски 1010 лв..

Национален референдум 2013
Във връзка с Указ № 385/31.10.2012 г. на Президента на Република България за
произвеждането на национален референдум на 27.01.2013 г. е определен технически екип за
организационно- техническа подготовка. Задачата на екипа е да осъществява организационнотехническа подготовка за произвеждането на референдума, във
взаимодействие с
администрацията на Министерски съвет, общинските администрации и районната избирателна
комисия. Техническия екип полага дежурства, на основание, Заповед РД-09-263/07.12.2012г. На
служители за дежурства се изплащат допълнителни възнаграждения за положен извънреден
труд, за сметка на средствата предвидени за провеждане на ОТП . Техническите средства, които
се ползваха от техническия екип за ОТП, са определени с Заповед № РД-09-246/03.12.2012 г.
Работата на РИК Кърджали се обезпечава от Областна администрация Кърджали.
Изплатени са възнаграждения и осигурителни вноски за м. ноември и декември 2012 г. за РИК
на стойност 11 024 лв. Разходите за логистично осигуряване на референдума към 31.12.2012 г.
са на стойност 3 349 лв.
Към 31.12.2012 г. Областна администрация Кърджали няма просрочени задължения.
В резултат на извършените разходи са изпълнени основните цели и приоритети на
администрацията за 2012 г.
ІІ. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В
ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА
Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Областна администрация
Кърджали е уреден с Устройствения правилник на областните администрации, приет с ПМС
121 от 2000 г. През отчетния период не са извършвани промени в организационната структура
на администрацията.
Областна администрация Кърджали е юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище – населеното място, административен център на областта- гр.Кърджали. 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 на област Кърджали се подпомага от
двама 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, съответно „Административно-правно обслужване, финанси и управление на
собствеността” и „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.
ІІІ. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКА “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ДЪРЖАВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
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1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели,
допринасящи за нейното постигане
Основните цели на програмата са свързани с:
 провеждане на ефективна регионална политика и държавно управление по места;
 осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.
Основен приоритет на програмата е подобряването на управлението на областта при
провеждане на държавната политика, защитата на националните интереси, на законността и на
обществения ред и осъществяване на административен контрол.
С оглед спецификата на политиката, която е с хоризонтален характер, взаимодействието
и координацията между институциите на областно ниво е от изключително важно значение. В
тази връзка, областния управител и неговата администрация изпълнява функции по
координация, контрол и взаимодействие, както с органите на централната изпълнителна власт и
техните териториални звена, така и с органите на местната власт и местните администрации.
Областният управител на област Кърджали и Областна администрация Кърджали
участват пряко ри изпълнението на целите на политиката.
Заложените стратегически и оперативни цели на Областна администрация Кърджали
съответстват на целите на Програмата на правителството на европейското развитие на България
2009 – 2013 г. През отчетния период Областна администрация Кърджали продължава да работи
активно и целенасочено за тяхното постигане. Степента на изпълнение на заложените
стратегически и оперативни цели може да бъде оценена като успешна, с оглед отчетените
резултати за постигане на планираните целеви стойности на показателите полза/ефект.
2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането
на стратегическата цел за съответната област на политика
 Отчет на показателите за полза/ефект
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ПОЛЗА/ЕФЕКТ
Ползи/ефекти:
Общо
Мерна
План
Отчет
Показатели
единица 2012 г.
2012 г.
1. Степен на изпълнение на целите и приоритетите,
заложени в областната стратегия за развитие за
%
75
74
отчетния период.
2. Брой заседания на областния съвет за развитие за
брой
2
1
отчетния период.
3. Брой заседания на областния експертен съвет по ЗУТ
брой
2
1
за отчетния период.
4. Относителен дял на броя изработени планове спрямо
общия брой на плановете на земите по §4 от ПЗР на
%
0
0
ЗСПЗЗ.
5. Общ брой регистрирани преписки.
брой
3500
4726
6. Относителен дял на приключените в срок преписки
%
98
97,5
спрямо общия брой регистрирани преписки.
7. Общ брой проверени решения на общинските съвети
за отчетния период.
8. Относителен дял на спрените от ОУ решения на ОС
спрямо общия брой проверени решения за отчетния
период.
9. Относителен дял на потвърдените от съда заповеди
на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой
спрени решения на ОС.

брой

1100

981

%

0,30

2

%

0,20

5

5

10. Относителен дял на върнатите от ОУ и
преразгледани в срок решения на общинските съвети
спрямо общия брой върнати решения на ОС.
11. Общ брой проверки за незаконосъобразни актове
или действия на териториалните звена на централната
изпълнителна власт за отчетния период.
12. Общ брой одобрени проекти, финансирани от
фондовете на ЕС или други чуждестранни институции.

%

60

95

брой

10

16

брой

2

4

16

15

2

0

13. Време за получаване на информация и/или
обработване на документи на граждани при посещение
в звената за административно обслужване (по минути
собствените
стандарти
за
качество
на
административното обслужване).
14. Общ брой регистрирани сигнали (жалби, оплаквания
и др.) за некачествено административно обслужване от брой
ОА.

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 Областна администрация Кърджали.
 Степента на изпълнението на целите и приоритетите, заложени в областната
стратегия за развитие – показва общата картина за развитие на област Кърджали и включените
общини- Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене, на база
изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плановите документи за регионално
развитие на областно и общинско ниво за отчетния период.
 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.
 Брой заседания на областния експертен съвет по ЗУТ – отчита ролята на този орган и
провежданите от него заседания, с оглед функциите му по ЗУТ.
 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.
 Общ брой регистрирани преписки – дава информация за общата натовареността на
Областна администрация Кърджали.
 Относителен дял на приключените в срок преписки спрямо общия брой регистрирани
преписки - дава информация за общата ефективност в работата на Областна администрация
Кърджали.
 Общ брой проверени решения на общинските съвети за отчетния период – дава
информация за натовареността на Областна администрация Кърджали по отношение контрола
по законосъобразност на решенията на общинските съвети.
 Относителен дял на спрените от ОУ решения на ОС спрямо общия брой проверени
решения за отчетния период; Относителен дял на потвърдените от съда заповеди на ОУ за
спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени 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 Областна
администрация Кърджали.
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 Общ брой проверки за незаконосъобразни актове или действия на териториалните
звена на централната изпълнителна власт за отчетния период – дава информация за
натовареността на Областна администрация Кърджали по отношение контрола по
законосъобразност на актовете и действията на териториалните звена на централната
изпълнителна власт.
 Общ брой одобрени проекти, финансирани от фондовете на ЕС или други
чуждестранни институции – дава обща информация за капацитета на Областна администрация
Кърджали по разработването и изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС.
 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,
даващи обща информация за качеството и бързината на административното обслужване в
Областна администрация Кърджали.
Информацията за данните по показателите за полза/ефект е налична в Областна
администрация Кърджали.
3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика
Областният управител на област Кърджали и Областна администрация Кърджали
участват пряко при изпълнението на целите на политиката.
4. Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период
Към м. декември 2012 г. функции и отговорности на областния управител са
регламентирани в 128 нормативни акта – общи и специални. В голяма част от тях липсва
обвързаност между възложените функции и тяхното ресурсно и кадрово осигуряване.
Приемането на нови или промяната на действащи нормативни актове, които възлагат
отговорности на областния управител следва да се извършва при ясно регламентиран за целта
механизъм. Само с промени в правомощията на областните управители, без да им се дадат
съответните механизми и инструменти за въздействие, ролята им по отношение прилагането на
различните политики не би могла да се промени съществено. Необходимо е чрез функциите за
координация на секторните политики областният управител да може да осигури по-ефективно
взаимодействие между отделните секторни политики и политиката за регионално развитие,
насочена към устойчиво регионално и местно развитие и намаляване на междурегионалните и
вътрешнорегионалните различия. По този начин ще се осигури по-тясна връзка на процесите на
децентрализация с тези на регионалното развитие и провеждането на държавната политика в
отделните сектори на ниво област.

IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА
ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЛАСТНО НИВО”
1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Основната цел на програмата е постигане на по-добро управление на област Кърджали
при провеждане на държавната политика, защитата на националните интереси, на законността и
на обществения ред и осъществяване на административен контрол.
Областният управител е териториален орган на изпълнителната власт в областта с обща
компетентност. Той осъществява държавното управление в областта и осигурява съответствие
между националните и местните интереси при провеждането на регионалната политика.
Областният управител се назначава от Министерския съвет. При осъществяване на своите
правомощия и функции областният управител се подпомага от заместник областни управители
и областна администрация.
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Правната рамка, очертаваща статута и правомощията на областния управител, съответно
структурата, функциите и дейността на ръководената от него администрация са очертани с
Конституцията на Република България, Закона за администрацията и Устройствения правилник
на областните администрации.
2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати
и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
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 2012 г. функции и отговорности на областния управител са
регламентирани в 128 нормативни акта.
Най-много нормативни актове, предвиждащи правомощия на областния управител, има в
сектор държавна собственост и регионално развитие (25), след който следват 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.
Като цяло, най-много функции съгласно нормативните актове са от типа “координация,
надзор и контрол” – 94 броя, следвани от функции по предоставяне на услуги – 39 броя. Това е
естествено, защото областният управител като орган на изпълнителната власт в областта
осигурява съответствието между националните и местните интереси при провеждане на
регионалната политика, което е свързано с контролни и координационни функции по
отношение дейността на различни териториални звена на централната изпълнителна власт и
съчетаването на местните и държавните интереси на областно ниво.
Значителният брой функции по предоставяне на услуги се свързва до голяма степен с
правомощието на областния управител да управлява държавната собственост на територията на
съответната област. Функциите по секторна политика са 31 броя и това представлява едва
14.5% от всички типове функции, като три четвърти от тях са регламентирани в закони.
Малкият относителен дял на функциите по секторна политика, съпоставен с преобладаващия
дял (44.13%) на координационните и контролни функции, показва ролята и мястото на
областния управител при формулирането на политики на областно ниво, което е много стеснено
за сметка на по-голямата роля на централните и местните органи на власт.
3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,
времеви)
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Програма № 4
Общо
Мерна
План
Отчет
Показатели за изпълнение
единица 2012 г.
2012 г.
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1. Брой приети решения от областния съвет за
развитие.
2 . Брой изпълнени решения на областния съвет за
развитие.
3. Брой реализирани нови проекти, вкл. и като
партньор в сферата на регионалното развитие.

брой

3

1

брой

3

1

брой

3

5

брой

2

5

%

97

100

%

99

100

дка

595

0

%

10

0

брой

16

15

брой

2

2

брой

21

22

12. Брой териториални звена отчитащи се пред ОУ
чрез периодични срещи и/или доклади.

брой

12

19

13. Брой извършени проверки за установяване на
обстоятелствата по жалби, сигнали и др.

брой

45

46

брой

187

450

брой

18

19

брой

1

1

брой

5

0

брой

1

2

брой

628

645

брой

90

113

брой

75

57

4. Брой реализирани посещения и обмяна на опит в
сферата на регионалното развитие.
5. Относителен дял на приключените в срок
преписки по ЗУТ спрямо общия брой преписки по
ЗУТ.
6. Относителен дял на приключените в срок
преписки по ЗКИР спрямо общия брой преписки по
ЗКИР.
7. Обща площ на земите за които е необходимо
изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ.
8. Относителен дял на площта на земите с
изработени планове спрямо общата площ на земите,
за които е необходимо изработване на планове по §4
от ЗСПЗЗ.
9. Брой проведени работни срещи с органите на
местно самоуправление.
10. Брой национални проекти и програми, в които
участва областната администрация.
11.Брой областни съвети и комисии към ОУ.

14. Брой предложения, указания или разпореждания
за предприемане на необходимите действия от
териториални звена на централната администрация.
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, учебнометодически сборове и др.)
20. Брой актувани имоти – държавна собственост.
21. Брой отписани имоти.
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o

o

o

o

o

o

o
o

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.

брой

2

2

брой

15

15

брой

3

0

брой

115

146

брой

27

18

брой

1

40

28. Численост на извънщатния персонал.

брой

9

9

 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 Областна администрация Кърджали 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 Областна администрация
Кърджали - дава обща информация за капацитета на администрацията 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 контрол
по изпълнението на административните актове.
Показатели 18 и 19 – дават информация за организацията на отбранителномобилизационната подготовка на населението, защитата му при бедствия и аварии и
спазване на обществения ред.
Показатели 20-26 – група показатели, даващи информация за ефективността при
управление на държавната собственост.
Показатели 27 и 28 – дават информация по отношение развитието на административния
капацитет в Областна администрация Кърджали.
Информацията по програмата е налична в Областна администрация Кърджали.

4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на
планираните/заявените целеви стойности
По програмата няма влияние от външни фактори.
5. Отговорност за изпълнението на програмата
За изпълнението на програмата отговаря областния управител.
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V. ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
В изпълнение на правомощията и компетенциите на областния управител, разписани в
съответните нормативни актове, Областна администрация Кърджали изпълнява и реализира
редица дейности, които могат да бъдат групирани и отчетени в следните сфери:
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ- ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
През 2012 г. Областна администрация Кърджали продължи активно работа по изготвяне
на проектни предложения, създаване на партньорства и кандидатстване с проекти по различни
Оперативни програми и други.
Изпълнение на одобрени проекти.
1. Проект „Съвместна туристическа инициатива JTI-TARGET” по ОПЕТС, във
връзка с изпълнението на Ежегодни цели на администрацията за 2012 г., Цел 3. Създаване на
по-добри възможности за изпълнение на актуализираната Областна стратегия за развитие на
област Кърджали 2010-2013 г. и подготовка на планирането за следващия програмен период,
Стратегическа цел „Интегрирано развитие на културно-исторически и алтернативен туризъм в
област Кърджали”, Дейност 1.Изготвяне на електронна картотека с досиета за културноисторически, туристически и природни обекти на територията на област Кърджали и дейност 3.
Успешно реализиране на планираните дейности по одобрен проект „Съвместна туристическа
инициатива”;
2. Проект „Правото на добро управление и добра администрация – гарантирано
право на гражданите в област Кърджали” по ОП „Административен капацитет”, във връзка
изпълнението на Ежегодни цели на администрацията за 2012 г., Цел 1 „Подобряване качеството
на административното обслужване», стратегическа цел «Повишаване ефективността на
администрацията”, дейност 1. Успешно изпълнение на заложените дейности в одобрен проект
по ОПАК за повишаване капацитета на администрацията; Цел 3. Създаване на по-добри
възможности за изпълнение на актуализираната Областна стратегия за развитие на област
Кърджали 2010-2013 г. и подготовка на планирането за следващия програмен период,
стратегическа цел «Постигане на "интегрирано устойчиво развитие": баланс между опазването
на околната среда, икономическия прогрес и социалното развитие», дейност «Проучване на
холандския опит в интегрираната зелена политика и управление на ландшафта (зеленият
‘стълб’ на териториалната регионална политика) чрез одобрен проект по ОПАК» и Цел
4.Осъществяване на ефективна координация между Областна администрация Кърджали,
териториалните звена на държавната администрация и общинските администрации,
стратегическа цел „Подобряване процеса на формиране, координира-не и провеждане на
политики за добро управление в Област Кърджали чрез междурегионално партньорство и
сътрудничество, обмен на опит и най-добри управленски практики от Регион Хага, Кралство
Холандия”, дейност „Анализ на механизма на вземане на решения за изработване на политики
на областно ниво чрез реализиране на дейностите по одобрен проект по ОПАК»;
3. Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” по
Оперативна програма „Административен капацитет”, с водеща организация Областна
администрация – Смолян, партньори – областните администрации от Южен централен район за
планиране във връзка с изпълнението на Ежегодни цели на администрацията за 2012 г., Цел 1
„Подобряване качеството на административното обслужване», стратегическа цел «Повишаване
ефективността на администрацията”;
4. Проект „Доброволно кръводаряване в Родопите RHO-DONATE” по ОПЕТС
„Гърция-България 2007-2013” във връзка изпълнението на Ежегодни цели на администрацията
за 2012 г., Цел 3. Създаване на по-добри възможности за изпълнение на актуализираната
Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2010-2013 г. и подготовка на планирането
за следващия програмен период, стратегическа цел «Постигане на "интегрирано устойчиво
развитие": баланс между опазването на околната среда, икономическия прогрес и социалното
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развитие», дейност «Успешно реализиране на заложените дейности по проект «Доброволно
кръводаряване в Родопите»;
Изпълнение на одобрени програми:
1. Регионална програма за заетост „Младост и опит - нов шанс за работа” на
Областна администрация-Кърджали
Регионалната програма за заетост „Младост и опит - нов шанс за работа” е одобрена и
включена за финансиране в Националния план за действие по заетостта през 2012 г..
Осигурена е заетост на безработни за 6 месеца и са наети на работа 6 лица, от които: 2
чрез Дирекция „Бюро по труда”-Кърджали и 4 Дирекция „Бюро по труда”-Момчилград, отдел
„Услуги по заетостта”-Кирково, в поддръжката на ГКПП „Маказа” (община Кирково) и
поддръжката на имоти - държавна собственост (община Кърджали).
Регионалната програма за заетост „Младост и опит - нов шанс за работа” е одобрена и
включена за финансиране в Националния план за действие по заетостта през 2013 г. По
програмата ще бъде осигурена заетост на 8 безработни лица за 6 месеца.
2.Национална програма „Старт на кариерата”
Сключен е рамков договор по Програма „Старт на кариерата” за 2 работни места.
Назначени са на работа 2 младежи с висше образование, за 9 месеца, считано от 08.10.2012 г.
3. Проект „Подкрепа за заетост” по ОП „РЧР” 2007-2013 г.
По проект BG051РО001-1.1.11 „Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на човешките
ресурси”. Е сключен рамков договор за 110 работни места. Назначени са на работа 110
безработни лица, за 10 месеца, считано от 01.12.2012 г.
4. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”
Подготвен е и е одобрен проект на Областна администрация-Кърджали за финансиране
по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2013 г. за 7
работни места, считано от 01.02.2013 г.
Разработване на проекти по оперативните програми и структурни фондове на ЕС:
Разработени и подадени в срок са проектите:
1. Проект„Съвместни референтни стратегии за земеделски дейности с намалени
разходи” (AGRO_LESS), по Третата покана за набиране на проектни предложения по
оперативна програма за европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013
г”, приоритетна ос 1 „Качество на живот”, област на интервенция 1.1. „Защита, управление и
промотиране на природни ресурси”.;
2. Проект: “Пазар на труда без граници”, по Третата покана за набиране на проектни
предложения по оперативна програма за европейско териториално сътрудничество "ГърцияБългария 2007-2013 г”, приоритетна ос 3 "Конкурентоспособност и човешки ресурси", област
на интервенция : 3.1 “ Подкрепа и валоризиране на човешките ресурси - подкрепа на
подготвителните действия, свързани с отворения пазар на труда”;
3. Проект: „Професионална квалификация в областта на рибарството на лица от област
Кърджали” по Опретаивна програма развpитие на сектор „Рибарство”, Приоритетна ос 3:
„Мерки от общ интерес”, Мярка 3.1 „Колективни дейности”.
4. Проектно-предложение по ОПАК, приритетна ос ІІ „Управление на човешките
ресурси”, подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, проект
„Укрепване на административния капацитет на Областна администрация Кърджали
5. Проектно предложение по Четвърта покана на ОПЕТС „Гърция – България 2007-2013”
за финансиране строителството на ГКПП Маказа – подготовка и попълване на апликационна
форма, комплектоване и изпращане на документация;
6. Проектно предложение „Диалози” в партньорство с холандската организация STOEP,
Столична община и др.;
7. Изготвени и представени в МРРБ две проектни идеи („Експо център Кърджали” и
„Система за ранно оповестяване от наводнения и пожари”).
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Изводи: Областните администрации имат ограничени възможности за кандидатстване по
програми на Европейския съюз. Допълнителни пречки създава липсата на свободен финансов
ресурс, който да се използва за съфинансиране на проекти.
В изпълнение на цел 3. „Създаване на по-добри възможности за изпълнение на
актуализираната Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2010-2013 г. и
подготовка на планирането за следващия програмен период» :
1. Подготвена е и реализирана информационно-опознавателна среща за представяне на
Програмата за хуманитарна помощ към Министерството на отбраната на САЩ за 2012 г.,
проведена на 11.01.2012 г. Оформени са проектни идеи по поканите за проектни предложения
по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., като
една от тях е изготвяне на обосновката за изграждане на нов Експо-център в Област Кърджали.
2. Изготвена е информация за основните проблеми и възможностите за развитие на
област Кърджали във връзка с определяне на ключовите приоритети на регионалното развитие
в ЮЦР за заседанията на РСР на ЮЦР, за ключовите проекти с общинско, надобщинско и
регионално значение за област Кърджали за периода 2014-2020 г., за изпълнението на
общинските планове за развитие на общините от Област Кърджали и представена на
Секретариата на РСР на ЮЦР.
3. Експерти от администрацията взеха участие на Конференцията за отчитане дейността
на оперативните програми в гр. София, в организацията за годишната информационна кампания
на ОП „Развитие на човешките ресурси” с откриване на фотоизложба, Деня на отворени врати и
срещи между бенефициенти и експерти от ОП „Развитие на човешките ресурси”от
Управляващия орган и трите междинни звена. Взето е участие в изготвянето на Ситуационен
анализ (Външна среда: социално-икономическа оценка и характеристика на областта) по проект
„Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” по ОПАК на Областна
администрация-Смолян. Участваха в работни групи по проект „Подготовка на интегриран план
за градско възстановяване и развитие на град Кърджали”, финансиран по ОП „Регионално
развитие” и в общественото обсъждане на резултатите от работата на групите по проекта.
4. Участие е взето в регионалната кръгла маса в гр.Смолян, от 30 юли до 1 август 2012 г.
по проект „Иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и достоен живот на
възрастните хора” на Министерството на труда и социалната политика.
5. На 10.09.2012 г. се участва в общественото обсъждане на резултатите от изготвена
Междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие на община Кърджали за
периода 2007-2010 г.
6. Подготвени бяха бележки и коментари по проекта на Протокол от проведеното първо
заседание на Тематичната работна група за разработване на ОП „Развитие на човешките
ресурси” за периода 2014-2020 г. Изготвена е и информация за Тематична работна група за
разработване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за следващия
програмен период 2014-2020 г., чийто член е Областния управител на Област Кърджали, за
заседанието на РСР на ЮЦР, на 11.10.2012 г. в гр.Кърджали.
7. Подготви се Техническо задание за подготовка на документацията за обществена
поръчка и се проведе такава с предмет „Разработване на Областна стратегия за развитие на
област Кърджали за периода 2014-2020 г.” със сключен договор за възлагане и изпълнение.
8. Подготви се и проведе работна среща за отчитане предприетите действия съгласно
Стратегия за управление на риска в ОА- Кърджали;
10. Изготви се становище по РМС 224 относно мерките за изпълнение на Националната
програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) и Плана за действие към нея.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО , СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И
ФИНАНСОВ КОНТРОЛ:
Проведена е среща на 26.01.2012 г. с партньори по спечелен проект „JTI” по втора
покана на ОП за ЕТС „Гърция-България” във връзка с уточняване на дейности и бюджет преди
подписване на Партньорското споразумение по проекта.
Експерти на Областна администрация взеха участие в Семинара за Български
бенефициенти с одобрени проекти по Първата и Втората покана за набиране на проектни
предложения по Програмата „Гърция-България 2007-2013” на 22 Март 2012 в Благоевград;
Даването на яснота върху процедурите за изпълнение на проектите по програмата и
механизмите за тяхното управление и контрол е изключително важно за бенефициентите, че
изпълняват проектите, съгласно изискванията на Управляващия орган и съответното
законодателство. Областна администрация – Кърджали разполага с изграден капацитет за
управление и изпълнение на проекти по "Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция
- България 2007 – 2013.
Експертът подпомагащ дейността по международното сътрудничество на Областна
администрация Кърджали подготви необходимата документация във връзка с искането на
Посолство на Иран за организиране на бизнес форум в Кърджали с преставители на Провинция
Занджан, Ислямска Република Иран, съобразени с ограничителния режим и санкциите на ЕС и
ООН срещу Ислямска Република Иран. Изготви програма за посещението на бизнес
делегацията и проект на меморандум за сътрудничество между двете областни администрации;
Подготвена беше и организацията на посещението на Вицепримиера и министър на
финансите Симеон Дянков във връзка с инспекция на ГКПП Маказа и среща с Перефериарха на
Периферия Източна Македония и Тракия в Комотини.
Подготви се и организацията за посещението на Министъра по европейските въпроси на
Турция Егемен Багъш /29.06.2012/ и работната среща с придружаващата го делегация.
Организира се експертна среща със заинтересовани страни, представители на областна
администрация и фирма „Таофес” във връзка с изпълнението на проект на Областна
администрация – Кърджали „Правото на добро управление и добра администрация – право на
гражданите от област Кърджали”.
През 2012 г се изготви годишният Мониторингов доклад за изпълнение на Стратегията
за развитие на социалните услуги в област Кърджали за 2011 г. Той е етап от процеса на
стратегическо планиране на социалните услуги, заложени в Областната стратегия за развитие
на социалните услуги в област Кърджали /2010-2015/. Конкретните цели и задачи на този
доклад са, чрез системата за мониторинг и оценка да се осигури актуална информация за
развитието на социалната среда в област Кърджали, чрез: наблюдение на промените в базовите
индикатори за ситуацията; обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и
качеството на предоставяните услуги и подкрепа; обратна връзка от преките изпълнители на
дейностите за трудностите в изпълнението на услугите, възможностите за усъвършенстване и
нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси. Въз основа на изготвения
Мониторингов доклад за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в област
Кърджали за 2011 г. бе проследено и отчетено, че заложените в Стратегията цели и план за
действие към нея се изпълняват в предвидените срокове.
Изготвен беше и доклад за анализ на риска за 2011 г. Същият бе представен и разгледан
на разширено заседание на Областния съвет за управление на риска. Вземайки предвид
идентифицираните от Областния съвет рискове е попълнен Риск-регистъра за 2012 г. и е
съставен оперативен план за управление и мониторинг на идентифицираните рискове.
Определянето на Вътрешните правила за управление на риска имат за цел въвеждане на
процедури и контролни дейности с оглед ограничаването и намаляването на риска от
неизпълнение на планираните стратегически и оперативни цели, дейности и задачи. Тяхното
прилагане следва да гарантира постигането на целите, а така също, че няма да настъпят
нежелани събития или те да бъдат предсказвани и неутрализирани навреме. Чрез залагане на
мониторинга в структурата на Вътрешните правила и проследяването на процеса по управление
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на риска се осъществява постоянно и систематично наблюдение на рисковете и докладване за
тяхното състояние, като целта е да се следи доколко рисковете се управляват успешно.
Въз основа на индентифицирането и анализа на рисковете е постигнато балансирано и
устойчиво развитие, чрез адекватно поведение на Областна администрация – Кърджали към
вътрешните и външни промени за постигане на по-добри резулти. Това се съдържа и в
констатациите в доклада от проверката на Инспектората на Министерски съвет.
През цялата година е осъществяван финансов контрол, като броят на обработени
документи, съгласно изскванията на СФУК е 117 бр.

ТУРИЗЪМ:
Изискана е и обобщена информацията от общините в област Кърджали за
туристическите обекти и проекти на тяхната територия. Изготвена е пълна база-данни
(картотека) в електронен и хартиен вариант на български и английски език с пълна информация
за 143 обекта на територията на областта, в размер на 231 страници. Поддържа се и
популяризира Туристическия портал на област Кърджали. Той е включен в мащабна кампания
за популяризиране на туристическия потенциал на областта през 2013г., за провеждането на
обществено обсъждане на проекта на Стратегия за развитие на туризма в област Кърджали, за
провеждането на Майския фестивал „Бъдеще с традиции и др.
Организираният от Областна администрация – Кърджали Майският фестивал за втора
поредна година се наложи като традиционен регионален празник. Неговото провеждане
допринася за развитие, обновяване и обогатяване на културния живот в област Кърджали и
промотиране на традиционните местни занаяти и кулинария с формиране на отличителна
регионална идентичност. Той дава възможност за синтез на изкуства и широко сътрудничество
между местни творци, институции и общност,спомага за популяризирането на област Кърджали
като туристическа дестинация и е естествена платформа за изява на местни творци, творчески
формирования и школи, занятчии и индивидуални изпълнители и трябва да се запази
ежегодното му издание, като непрекъснато се включват нови форми на изява на местното
население.
ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО:
През 2012 г. са издадени 10 бр.разрешения за възлагане изпълнението на автобусни
линии без конкурс по чл.29 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. на МТС, от които 9 бр. на община
Кирково и община Ардино за възлагане без конкурс на пакет от автобусни линии от областната
и общинска транспортни схеми и един брой на община Крумовград за предприемане на спешна
мярка за пряко възлагане на автобусна линия от републиканската транспортна схема ПлевенКрумовград.
Разрешенията за възлагане изпълнението на автобусни линии без конкурс по чл.29 от
Наредба № 2/ 15.03.2002 г. на МТС се дават при необходимост от спешно осигуряване на
превозвач, при определени условия, за да се минимизира рискът от прекъсване на
транспортното обслужване на тези линии. Същите са предоставени на общините, което е в
обществен интерес и услуга за населението.
Транспортни схеми и транспортно обслужване
Актуализирана е и утвърдена Областна транспортна схема на междуобщинските
автобусни линии в Област Кърджали към 14.05.2012 г. и списък на междуобластните автобусни
линии, разпределени по квоти на общини от Област Кърджали към 06.08.2012 г. Подготвени са
за община Крумовград 10 коригирани маршрутни разписания на автобусни линии и курсове от
Областната транспортна схема, от квотата на общината, във връзка с определяне на АвтогараКрумовград за задължителна начална, междинна и крайна спирка по маршрута на автобусните
линии и курсове за обществен превоз на пътници по транспортни схеми. Подготвени и заверени
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маршрутни разписания на междуобластни автобусни линии от републиканската транспортна
схема, от квотата на община Крумовград.
Изготвено е и изпратено до МРРБ на 13.06.2012 г. становище, съгласувано и със Сектор
„Пътна полиция-КАТ” към ОД на МВР-Кърджали, по проект на Наредба за условията за
изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други
средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.
Подготвено и изпратено е предложение на 08.11.2012 г. до Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация” за промяна в маршрутно разписание на междуобластна
автобусна линия от републиканската транспортна схема, от квотата на област Кърджали.
Областната транспортна схема на междуобщинските автобусни линии в Област
Кърджали и междуобластните автобусни линии от републиканската транспортна схема, от
квотата на Област Кърджали са добре балансирани и с осъществена координация с другия вид
транспорт в областта - железопътния. Съществуващите транспортни схеми са съобразени с
потребностите от пътуване на населението и осигуряват възможност за осъществяване на
транспортни връзки в различни направления на областта и страната.
Безопасност на движението
Разработена е Стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата
на територията на Област Кърджали за периода 2012-2020 г. и План за действие за периода
2012-2013 г. Същите са изпратени в определения срок до Министерството на вътрешните
работи и публикувани на Интернет-страницата на Областна администрация-Кърджали.
През месец май е актуализиран План за действие за периода 2012-2013 г. за изпълнение
на поставените цели в Стратегията за подобряване на безопасността на движението по
пътищата на територията на Област Кърджали за периода 2012-2020 г. Изготвени и одобрени са
Мерки за предпазване на служителите от Областна администрация - Кърджали от
пътнотранспортни произшествия и наранявания и е извършено обучение по тях със Сектор
„Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР-Кърджали и Центъра за спешна медицинска
помощ-Кърджали. Същите са изпратени до Министерството на вътрешните работи и
публикувани на Интернет-страницата на Областна администрация-Кърджали.
Разработените Стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата
на територията на Област Кърджали за периода 2012-2020 г. и План за действие за периода
2012-2013 г. се вписват в контекста на развитието на европейските правила в областта на
безопасността на движението и обявеното от ООН „Десетилетие за активни действия за
безопасност на движението по пътищата 2011 - 2020 г.” Тези документи дават насоките за
изпълнение на меропириятията за подобряване условията за движение по пътищата и
намаляване на жертвите при пътнотранспортни инциденти, като поставят в центъра на
вниманието задачата за опазването живота на хората. Проведените мероприятия повишават
информираността и културата на движение на всички, взели участие в тях.
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ИКОНОМИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:
В изпълнение на Стратегическата цел „Развитие на екологично чисто земеделие и
животновъдство” и годишната програма на Областен консултативен съвет по земеделие към
Областния управител за 2012 г. е организирана съвместно с пчеларско дружество „Акация”
Лектори по опазване на пчелните семейства за всички пчелари с гост-лектор доц. Първан
Първанов от Ветеринарно-медицинския факултет към Тракийския университет в Стара Загора.
Организира се и се проведе информационна кампания за отварянето на мерките по
Програмата за развитие на селските райони за кандидатстване - проблеми и постижения в
усвояването на фондовете, финасиращи земеделието в България; перспективи за
преструктуриране на тютюнопроизводството в област Кърджали. Схемите за единно плащане
на площ и схеми за национални доплащания.” – проведени 7 бр. информационни срещи по
населени места в общините от област Кърджали през месец май със земеделски производители,
представители на ОД „Земеделие”, общинските служби по земеделие, ОД на ДФ „Земеделие”,
Областна дирекция по безопасност на храните, кметове на кметства.
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Проведената лектория по опазването на пчелните семейства премина при проявен голям
интерес от страна на пчеларите. Участваха по-голяма част от пчеларите от региона. Темата на
заседанието на Областния консултативен съвет беше тясно специализирана и участниците в
заседанието отбелязаха проведената среща като много интересна и полезна. Проявеният интерес
към тематичните заседания на консултативния съвет по земеделие през 2012 г. от страна на
земеделските производители показва нуждата от провеждане на срещи с тях по различни
направления в земеделието и животновъдството (зеленчукопроизводство, овощарство,
животновъдство, пчеларство) и по-близо до тях например в общинските или селищни центрове.
В изпълнение Стратегическа цел „Създаване на условия за инвестиции и развитие на
бизнес отношенията в област Кърджали се поддържа актуална информация на интернет
страницата на Областна администрация Кърджали за подадените и одобрени проекти и
информация за отворени мерки за подаване на проектни предложения по Програмата за
развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на
българската икономика” и проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема
BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни
сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., ”, списък на свободни
имоти за инвестиции в област Кърджали и др.
Взето е участие в организацията и провеждането на Информационна среща по проект
„Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” на Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, проведен със съдействието на
Областна администрация Кърджали, както и на форум „Възможности за финансиране на
проекти по оперативните програми на Европейския съюз в област Кърджали през 2012-2013г.
Еврофондовете у нас през следващия програмен период.”, който се проведе на 21 септември
2012г. (петък) с участието на министър Томислав Дончев.
На информационните срещи, дискусии и кръгла маса с участието на представители на
бизнеса от региона беше изказано мнение, че малкия и средния бизнес имат нужда от
подпомагане, което включва законодателни промени, които да позволят преференции на този,
който стартира малък или среден биснес и др. В тази връзка следва през 2013г. да се проведат
срещи дискусии с представителите на бизнеса и териториалните звена на министерствата в
област Кърджали.
В изпълнение Стратегическа цел „Постигане на напредък по изпълнение на
стратегичесите документи за регионално развитие” е организиран и проведен Областен съвет
по енергийна ефективност на тема: „Разработване на дългосрочни и краткосрочни програми за
насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива”, проведен на
11.07.2012г.
Въпреки проведеното обучение на експертите от общинските администрации за
разработване на дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на
енергията от възобновяеми източници и биогорива и законовото изискване за разработването
им, такива от страна на общините не бяха разработени. В тази връзка следва общините да бъдат
писмено приканени да разработят програми за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива през 2013г.
За постигането на тази цел е извършена подготовка и провеждане на: работна среща с
представители на Oбщинските служби по земеделие от област Кърджали, Опитна станция по
земеделие – Кърджали и представителя на „Напоителни системи” ЕАД за Кърджали за
уточняване на демонстрационните полета с капково напояване и сензори за измерване
качествата на почвата по проектно предложение по Третата покана на Програмата за
европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007 – 2013"; работнa срещa с
представители на Опитна станция по земеделие – Кърджали и Земеделския колеж, по
уточняване на дейностите и остойностяването им, по проектното предложение по Третата
покана на Програмата за европейско териториално сътрудничество "Гърция - България 2007 –
2013". Взето е участие във въвеждащо обучение за повишаване на експортния потенциал на
българските МСП на 13.11.2012г., организиран от Изпълнителна агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия (ИАНМСП) и ДЗЗД „БенчМарк - БИФ”; участие на Кръгла
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маса за учредяване на Дискусионен клуб при Българската търговско-промишлена палата в гр.
Кърджали на 15.11.2012г. за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при
трудовоправните и осигурителните отношения.
Дадени са консултации: на земеделски производители, относно възможностите за
кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони и разрешаването на проблеми
свързани с неправомерното ползване на земеделски земи от гр. Момчилград, с.Падина, община
Ардино, с. Велешани, община Кърджали; на кметове и земеделски производители в кметства
Горно Каменяне, община Крумовград, Падина и Жълтуша, община Ардино, с. Припек, община
Джебел, с. Велишане, община Кърджали, с. Бенковски, община Кирково и на директорите на
училаща в селата Горно Прахово и Бойно, община Ардино, с. Житница, община Черноочене,
относно насоките за кандидатстване с проект в конкурс на тема ”Обичам природата – и аз
участвам” от Национална кампания „За чиста околна среда - 2012 г “ на ПУДООС.
Оказана е помощ при изготвянето на проекти за участие в конкурс на тема ”Обичам
природата – и аз участвам” от Национална кампания „За чиста околна среда - 2012 г “ на
ПУДООС на кметства със следните наименования: „Зона за спорт и отдих – село Малък
Девесил, община Крумовград”, „Детски кът пред читалище „Родопска искра – село Жълтуша”,
„Зона за отдих – село Падина”, „Зона за отдих – село Припек”, „Зона за отдих – село
Велешани”, и на СОУ „ Паисий Хилендарски”, с. Припек, общ. Джебел - „Да живеем в синхрон
с природата”, на ОУ „ Никола Йонков Вапцаров с. Бели вир, общ. Черноочене - „Моят принос
за чисто село Бели вир”.
Проведена е работна среща със земеделски производители /зеленчукопроизводители/
относно учредяване на съюз на водоползватели и организация на земеделски производители
/зеленчукопроизводители/ на 29.09.2012г. в с. Звиница, община Кърджали съвместно с
представител на ОД на ДФ „Земеделие” и началника на Общинската служба по земеделие
Кърджали.
Във връзка с изработването на Планове на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на
ЗСПЗЗ е изготвен доклад относно необходими средства за 2012г. за изработването им на
територията на oбщините Кърджали и Джебел. От кмета на община Кърджали е изискано да
представи изработени технически задания за териториите по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ с
неизработени помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ и
планове на новообразуваните имоти за зони за земеделско ползване.
Поради това, че от страна на техническата служба на община Кърджали не бяха
изготвени актуални технически задания за възлагане изработването 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 община Кърджали с
неизработени такива, не беше възможно възлагане на процедура за изработването на ПНИ.
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ И
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
Участие в заседания № 15 и № 16 на Басейновия съвет към Басейнова дирекция за
управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив;
Участие в Междуведомствена комисия за пролетна и есенна проверка на проводимостта
на речните корита. Изготвени 2 бр. доклади – от есенните и пролетните проверки относно
техническото и експлоатационно състояние на водните обекти, проводимостта на речните легла
и съществуващите мостови съоръжения над тях, състоянието на съществуващите корекции на
реки, дерета и диги – публична държавна собственост, предприетите мерки при установени
нарушения по състоянието на водните обекти, водностопанските системи и съоръжения и
актуализирането на областния и общински планове за защита при бедствия в част
„Наводнениe”. Изпратени искания за финансиране за превантивни дейности по осигуряване на
нормална проводимост на 24 участъка от речни корита на територията на област Кърджали 2
бр. - от есенните и пролетните проверки. При извършените проверки бе констатирано, че найчесто срещаните проблеми са натрупване на наносни отложения и наличие на дървесна и
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храстова растителност, които предизвикват изяждане на бреговете на реките. На много
участъци липсва растителен защитен пояс. Влошената проводимост на речните корита създава
реална опасност за населени места, елементи на техническата инфраструктура – пътища и
помпени станции за питейни води и др. Във връзка с това е необходимо през 2013 г. да бъде
извършено почистване на речните корита в област Кърджали, като приоритетно бъдат
финансирани от МКВПМС обектите посочени от Междуведомствената комисия създадена от
областния управител на област Кърджали.
Събрана е база данни за водостопанските съоръжения и съоръженията за предпазване от
вредното въздействие на водите на територията на област Кърджали. Извършена е координация
и бе взето участие в среща със заинтересованите страни, намиращи се на територията на
Източнобеломорски район от басейна на река Арда, във връзка с обсъждане на Проект на
Предварителна оценка на риска от наводнения в Източнобеломорски район – басейн на река
Арда и река Бяла;
Съвместна проверка през 2012 г. на складове-депа за растително-защитни препарати с
изтекъл срок на годност - в Община Кърджали-РЗИ, с. Рани лист и с. Звиница, в Община
Черноочене- с. Габрово и с. Черноочене, в Община Момчилград - гр. Момчилград, в Община
Крумовград – с. Вранско, в Община Ардино – с.Чубрика, в Община Джебел – гр. Джебел и с.
Устрен и в Община Кирково - с. Добромирци. Намирането на трайно и окончателно решение на
дълго отлагания проблем с опасните химични отпадъци е от компетенциите на МОСВ, което е
и автор и координатор на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците;
Междуведомствена комисия, назначена с заповед № РД–09-68/10.05.2012 г. на
Областния управител на област Кърджали за проверка на 11.05.2012г. на състоянието на
опасните вещества, съхранявани на площадката на предприятието и начина на изпълнение от
«ОЦК» АД, гр. Кърджали на условие 12 от Разрешително за експлоатация № 70/2007 на
Министъра на околната среда и водите - по преценка на комисията и инженерите от фирмата
към момента на проверката не съществува риск от екологично замърсяване и условие от
Разрешително за експлоатация № 70/2007 на Министъра на околната среда и водите е
изпълнено. Ежедневно бе следена концентрацията на серния диоксид в атмосферния въздух на
гр. Кърджали – има констатирани 8 превишения на серен диоксид през 2012 г.. Наблюдава се
тенденция към намаляване на броя на превишенията в сравнение с 2011 г.;
Проверка на хвостохранилище „Кърджали-1” и ФЕЦ „Кърджали” във връзка със сигнал
в медиите;
Съвместна проверка на 30.05.2012 г. и 23.10.2012 г. на „Горубсо-Кърджали” АД, гр.
Кърджали, обект, на който е издадено разрешително по чл. 104, ал.1 и чл. 116д, ал.1 от Закона
за опазване на околната среда на основание Заповеди № РД-1095/21.12.2011 г. и № РД1096/21.12.2011 г. на Министъра на околната среда и водите;
Проверка, съвместно с Басейнова дирекция за управление на водите в
Източнобеломорски район – Пловдив и Регионалната инспекция по околната среда и водите –
Хасково във връзка с възникнала авария при транспорт на пулп от фабриката на «ГорубсоКърджали» АД за хвостохранилището.
Взето е участие в работна среща на Регионален координационен съвет за първична
профилактика на рака на маточната шийка в РБългария 2012-2016 г. И в работата на кръгла маса
във връзка с изпълнението на националната програма за профилактика на оралните заболявания
при деца до 18 г. в България в „Дом на здравето” на Регионална здравна инспекция – Кърджали.
Актуализирана е базата данни относно здравно-демографската характеристика на област
Кърджали по общини, причини, обръщаемост, взети мерки, хоспитализация и демографски
показатели по години за периода 2009 до 30.06.2012 г., базата данни относно вид, брой и
местоположение на свободните лекарски практики на територията на област Кърджали;
Областна администрация участва в подготовката и организацията на Националната
кампания „Да изчистим България за един ден” - организиране и провеждане на информационна
среща; създаване на организация за почистването на 12 май чрез писма до институции и
разпределяне на участъци за чистене.
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ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ:
При осъществяване на ефективна координация между Областна администрация
Кърджали, териториалните звена на държавната администрация и общинските администрации
по отношение на eтнически и интеграционни въпроси е извършено следното:
Проведени са работни срещи с представители на НССЕИВ, свързани с изготвянето на
областните стратегии и общинските планове за интегриране на ромите за периода 2012-2020
год.
Създадена е организация по изготвяне на Областна стратегия за интеграция на ромите.
Взето е участие в: семинар по проблемите на имиграцията в Южен Централен район,
организиран от Европейския колеж по икономика и управление в Пловдив в рамките на проекта
„Изграждане на капацитет и утвърждаване на добри практики в ЮЦР за интеграция на
граждани от трети страни”; пресконференция за дейностите по подпомагане на имигрантите за
интегрирането им в българското общество; патронния празник на ОУ „П.К.Яворов”, ОУ”
Св.Св.Кирил и Методий“ Кърджали, юбилея на Комплекс „Ученически общежития”–
Кърджали и връчване на Поздравителни адреси от името на областния управител – Кърджали; в
среща с Регионален екип за превенция на агресията сред учениците в област Кърджали; в
съвместни проверки за реалната посещаемост на учениците в 6 училища в областта и са
изготвени констативни протоколи и в двудневен Регионалния фестивал „ Празници на ученето
през целия живот – Кърджали.
Извършена е пододготовка и организация на честването на Седмица «Европа –
България» в област Кърджали. Проведени са чрез читалищата тържества и кинолектории в пет
населени места в област Кърджали , в т. ч. и в областния град в читалище «Обединение».
Във връзка с популяризиране на културното наследство, създаване на по-добри условия
за развитие на устойчив културно-исторически и селски туризъм в област Кърджали е:
- Изготвен Културният календар на областта за 2012 г. и подадена информация за сайта
на ОА. Поддържана е информация за театралните постановки и културни събития.
- Подготвена и проведена на срещата на областния управител по случай 24 май с
дейците на просветата, култура и изявени учници, награждаването на отличените – писма,
покани, грамоти, сценарий, прозвъняване на отличените.
- Подготвен и проведен е Майският фестивал «Бъдеще с традиции - Кърджали 2012» работни срещи, писма, покани, списъци, организиране на детското карнавално шествие на деца,
ученици и самодейни състави, съдействие на училищата за арт-работилниците.
- Създадена е организация на регионален етап на процедурата по попълване на
Националната система «Жива човешка съкровищница - България 2012» - писма, работни срещи
и консултации, заповед. Техническо съдействие за провеждане на заседанието на експертната
комисия за оценка на кандидатурите на регионалния етап от процедурата за попълване на на
Национална система «Живи човешки съкровища- България 2012».
- Организирани са работни срещи с членовете на Областния инициативен комитет във
връзка с честванията на 100 год от Балканската война. Изготвяне на предложения от Областен
инициативен комитет – Кърджали за включване на събития в Националния план за честване на
100 години от Балканските войни 2012-2013. Изготвяне на предложения за Националния
календар на честванията честване на 100 години от Балканските войни 2012-2013.
- Изготвен е Областен календар за събитията, посветени на 100 годишнината от
Балканската война.
- Подготвен и проведен е поход „По стъпките на българската армия”. Организиране на
заключителната церемония пред Паметника на освободителите в гр. Кърджали.
Участие в прояви, посветени на 100 годишнината от Балканската война и
Освобождението на Кърджали – концерти, изложби, премиери на книги и др.
Посещение на празник на тема „Гергьовден и Хъдърлез – общото и различното” по
покана на РЗИ, РИМ, Клуб:»Младите хора – здраве, секс и наркотици», Училище за родители в
ОУ» П.К.Яворов» Кърджали.
Взето е участие в среща с Мадлен Алгафари – психотерапевт, режисьор, преводач,
писател. Участие в честване на 68-годишнината на Петя Караколева с премиера на книгата на
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Маргарита Павлова „Златноелечко” и литературно четене в НЧ „Обединение” Кърджали, в
регионална среща „Земята – наш дом” за положителни практики в екологическото образование
и възпитание на учениците, в поетична среща - разговор в ПГ по икономика в рамките на
АНТИСПИН КАМПАНИЯ и по случай Деня на влюбените -14.02.2012 г., в посещение на
Дневен център за възрастни с увреждания „Надежда” Кърджали в Деня на отворените врати.
Оказано е съдействие и участие в информационните събития за популяризиране на
доброволното кръводаряване.
Изготвен е списък на ключовите проекти с общинско, надобщинскo и регионално
значение в сферата на образованието, културата и социалните дейности в област Кърджали.
Изготвен е Областен календар за спортните дейности.
Налице е ползотворно сътрудничество с Регионален инспекторат по образованието
Кърджали при организацията на Майски фестивал „Бъдеще с традиции - Кърджали 2012",
излъчване на изявени дейци на просветата и ученици за награждаване от областния управител
по случай 24 май, 100 години от Балканската война, Коледен благотворителен базар и концерт
и в други инициативи.
Продължава активността и добрият синхрон между членовете на Областния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси по посока на съвместно решаване
на проблемите на интеграцията.
Не всички общински администрации подават коректна информация и спазват указаните
срокове.
ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТИ И КОМИСИИ:
1. Регионален съвет за развитие на ЮЦР, проведени заседания - 4 бр.
Участие в заседанието, проведено на 05.04.2012 г. в Областна администрация-Смолян.
Подготвена и представена презентация за основните проблеми, възможностите за развитие и
ключовите проекти с регионално значение за област Кърджали за следващия планов период
2014-2020 г.
Участие в заседанието, проведено на 08.06.2012 г. в Областна администрация-Смолян.
Изготвено и изпратено до Секретариата на РСР на ЮЦР на 14.06.2012 г. становище по т.3 от
дневния ред на съвета (Анализ на специфични характеристики на регионалното развитие и на
държавната регионална политика, изготвен от София Консултинг Груп). Представена
информация относно процеса на наблюдение, актуализиране и оценка на стратегиите и
плановете за регионално и местно развитие на за Областна администрация-Кърджали и
общините от Област Кърджали.
Организирани и проведени 2 заседания за периода 30.06.2012 г. - 31.12.2012 г. под
председателството на Областния управител на Област Кърджали - на 04.12.2012 г. и на
11.10.2012 г. в Областна администрация-Кърджали, подготвени материалите и участия в
заседанията.
На заседанията са поставяни на обсъждане актуални въпроси, свързани с развитието на
отделните области в района. Такива за Област Кърджали са възможностите за финансиране
изграждането на Обходен път на град Кърджали, информация за етапа на изграждане на
Регионален център за управление на отпадъците в Кърджали, финансиран по Програма ИСПА и
държавен бюджет и Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ
колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа,
предложен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.
Инициираните предложения от Областния управител на Област Кърджали са подкрепяни от
Регионален съвет за развитие на ЮЦР.
2. Областен съвет за развитие, проведени заседания - 1 бр.
Общо през 2012 г. е подготвено и проведено едно неприсъствено заседание на ОСР през
месец февруари 2012 г. Прието е и изпълнено 1 решение за приемане на Актуализиран
документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Кърджали за периода
2010-2013 г.
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Областният съвет за развитие съдейства за провеждане на държавната политика за
регионално развитие на територията на областта. Съставът и функциите на съвета са
нормативно определени. Проведено е само едно заседание, което не е достатъчно, за да се
счита, че съветът работи ефективно и осъществява своите функции. Причините за това са в
недобрите междуведомствени контакти, липсата на инициативност и незаинтересовано
отношение на общините и общинските съвети на територията на областта, за решаване на
въпроси, свързани с реализация на дейности за регионално развитие.
3. Областен съвет по туризъм, проведени заседания - 1 бр.
Организирано и проведено заседание на съвета на 6.12.2012г. за представяне на проект
на ОА и Стратегия за развитие на туризма в област Кърджали.
4. Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие, проведени заседания - 4
бр.
Общо през 2012 г. са проведени 4 бр. заседания на КЗ към ОСР и приети и изпълнени 18
бр. решения на КЗ към ОСР.
Организирано и проведено заседание на 27.01.2012 г. Приети 8 решения и изпълнени 8
решения за държавния план-прием в професионалните гимназии през учебната 2012/2013 г. по
общини и за Област Кърджали.
Организирано и проведено заседание на 11.07.2012 г. Приети 2 решения и изпълнени 2
решения за приемане на изготвените и представени информации – относно заетостта,
динамиката и структурата на безработицата в Област Кърджали за периода януари-юни 2012 г.
и за изпълнение на активната политика по заетостта за същия период.
Организирано и проведено заседание на на 08.10.2012 г. Приети 6 решения и изпълнени
6 решения за приемане/не приемане на предложенията за Регионални програми за заетост.
Представени в МТСП одобрените предложения с писмо от 09.10.2012 г.
Организирано и проведено заседание на 11.12.2012 г. Приети 2 решения и изпълнени 2
решения за одобряване на предложени проекти по Националната програма „От социални
помощи към осигуряване на заетост” през 2013 г. Същите са предложени за окончателно
одобряване в Агенцията по заетостта.
На заседанията 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.
5. Областна транспортна комисия, проведени заседания - 2 бр.
Общо през 2012 г. са проведени 2 бр. заседания на ОТК и приети и изпълнени 7 бр.
решения на ОТК.
Организирано и проведено заседание на 02.05.2012 г. Приети 5 решения и изпълнени 5
решения за изменение и допълнение в ОТС, от които по две предложения от община Кирково и
по три предложения от община Кърджали.
Организирано и проведено заседание на 10.10.2012 г. Приети 2 решения и изпълнени 2
решения за изменение и допълнение в ОТС и РТС, от които едно предложение на община
Кирково и едно предложение на община Момчилград.
Не всички постъпили предложения от общини за промени в маршрутни разписания от
републиканската и областна транспортни схеми са приети. Тези предложения се обсъждат и
решават на заседание на Областната транспортна комисия от компетентни експерти, които
осъществяват координацията на маршрутните разписания в транспортните схеми и
координацията между видовете транспорт в областта. Приетите решения от ОТК са съобразени
с нормативните изисквания в сектора.

22

6. Областен координационен комитет за наблюдение и отчитане напредъка на ОСР
и подготовка за следващия програмен период, проведени заседания - 1 бр.
Общо през 2012 г. е проведено 1 бр. заседание на ОКК. Проведено учредителното
заседание на 29.07.2012 г. в Областна администрация-Кърджали. Изготвена заповед за състава
на Областен координационен комитет за наблюдение на изпълнението на Областната стратегия
за развитие.
Учреденият Областен координационен комитет е създаден, за да може да се наблюдават
и отчитат резултатите от изпълнението на документите, които допринасят за регионалното
развитие в областта, каквато е Областната стратегия за развитие, и дали се постига ефективност
и ефикасност в стратегическото планиране и програмирането. Поради липсата на официална
статистическа информация за отчетния период докладът за напредъка в изпълнението на
Областната стратегия за развитие ще бъде изготвен в по-късен етап. Подготовката на
Областната стратегия за развитие на Област Кърджали за програмен период 2014-2020 г. се
осъществява чрез изпълнение на обществена поръчка за разработване на нов стратегически
документ, с краен срок на изпълнение 30 април 2013 г.
7.Областен експертно-консултативен съвет по земеделие, проведени заседания - 3
бр.
Общо през 2012 г. са проведени 3 бр. заседания на Областен експертно-консултативен
съвет по земеделие:
-С директорите на ОД „Земеделие”, ОД на ДФ „Земеделие”, Областна дирекция по
безопасност на храните, началниците на общинските служби по земеделие и кметовете на
общини от област Кърджали за обсъждане на „Проблемите, свързани с директните плащания на
площ, националните доплащания и ангажиментите на животновъдите по покриване на
изискванията, свързани с националното и европейското законодателство” на 23.03.2012г..
Изготвен протокол от срещата.
-Относно „Проблемите свързани с директните плащания на площ” с участието на
Николай Маринов – директор на Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения”
към Министерството на земеделието и храните, директорите на ОД „Земеделие” - Кърджали и
ОД на ДФ „Земеделие” - Кърджали, началниците на общинските служби по земеделие, кметове
на кметства и земеделски производители на 18.04.2012г.
-На тема: „Как да развиваме успешен бизнес в биоземеделието” съвместно с екипа на
проект „Новото тракийско злато”, проведен на 23.05.2012г.
По отношение на заседанията на Консултативния съвет по земеделие е за предпочитане
да се провеждат тематичните заседания по различни направления в земеделието и
животновъдството (зеленчукопроизводство, овощарство, животновъдство, пчеларство) и поблизо до земеделците например в общинските или селищни центрове.
8. Регионален пандемичен комитет, проведени заседания - 1 бр.
На заседанието беше представен и приведен в действие Регионален план на област
Кърджали за готовност за грипна пандемия за 2012 г. Също така бе представен доклад от
Регионална здравна инспекция-Кърджали относно епидемиологични проучвания във връзка с
епидемични взривове от началото на 2012 г. до м. април 2012 г. и предприетите мерки. На
заседанието присъстваха представители на общините, Областно управление «Пожарна
безопасност и защита на населението» - Кърджали, Областна дирекция на МВР - Кърджали,
Регионални инспекции по околната среда и водите – Хасково и Смолян, Районна
здравноосигурителна каса – Кърджали, Гранично полицейско управление – Момчилград,
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Кърджали, Секретариата на ОС на БЧК – Кърджали,
Център за спешна медицинска помощ – Кърджали, Областна дирекция по безопасност на
храните – Кърджали, Регионална здравна инспекция – Кърджали.
9. Областна епизоотична комисия.
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Комисията няма проведени заседания през отчетния период поради липса на
епизоотични обстановки и предпазване на хората на зоонози на територията на област
Кърджали.
10. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси,
проведени заседания – 3 бр.
На 03.04.2012 г., 21.06.2012 г. и на 28.11.2012 г., бяха проведени заседания на ОССЕИВ,
на които присъстваха ръководители на териториалните звена на централната изпълнителна
власт и заместник-кметовете, отговарящи за етническите и интеграционните въпроси в
общините на територията на областта. На заседанията бяха обсъждани следните теми:
информация от ЦОИДУЕМ относно проектите на областно ниво, успешно реализирани до
момента, бяха отчетени конкретните стъпки по Действен механизъм за прилагане на
интегриран подход за обхващане и задържане на учениците в риск до 16-годишна възраст в
област Кърджали, проблемите, мерките и добрите практики, свързани с осигуряване на достъп
до качествени здравни услуги, подготовка за изработване на Областна стратегия за интегриране
на ромите, организация на областното планиране и представяне на Областен оперативен екип
по изготвяне на Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Кърджали (20122020).
ОССЕИВ прие организацията на областното планиране и се ангажира активно да работи
за запазване на толерантността и разбирателството между българските граждани от различни
етнически и религиозни групи, както и за изпълнение на поети международни задължения от
страна на Република България в областта на правата на българските граждани, принадлежащи
към малцинствените групи, и тяхната интеграция в обществото.
Асоциация по ВиК Кърджали.
Проведено е неприсъствено заседание на Асоциацията. Одобрени са Декларации за
община Кърджали и община Момчилград за кандидатстване с проектни предложения по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА:
Извършени са дейностите:
-Подпомагане дейността на Областния управител по осъществяване на контрол на
дейността на сектор „Кърджали” към РДНСК-ЮЦР, относно незаконното строителство в
област Кърджали;
-Участие в Експертен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, относно разглеждане
на идейни проекти на обходния път на гр. Кърджали;
-Участие в комисия по приемане на извършеното СМР по военни паметници на- ген.
Делов в гр. Кърджали, в гр. Крумовград и в с. Пчеларово-10 и 18.10.2012 г.;
-Участие в Комисията по приемане на Акт 16 за обект „Път Е-85 (I-5) „КърджалиМаказа - І етап” и Граничен преход «Маказа».
-Участие в комисията в община Кърджали за приемане на Актове за непълноти и грешки
по плановете на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ- 2 заседания.
-Извършени проверки в община Кърджали и регистъра на ДНСК, относно
законосъобразността на базовите станции на мобилните оператори на територията на гр.
Кърджали.
-Участие в проверка на Областния управител, относно изпълнение на строителството на
пътна отсечка „Кърджали – Подкова”.
-Участие в две заседания на Държавна приемателна комисия на строеж „Укрепване на
бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали – изготвени две становища за ДПК с основна
забележка – липса на назначен персонал от община Кърджали за стопанисване и експлоатация
на съоръженията.
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-Извършен е преглед на документацията на инвестиционния проект за обект
„Реконструкция на съпътстващата инженерна инфраструктура на път Е-85 (І-5) Кърджали –
Подкова” и е изготвено на разрешение за строеж на горепосочения обект.
-Изготвяна е заповед по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване право на прокарване Главен
колектор І на гр. Кърджали през държавен имот.
-Одобрен е 1 бр. ПУП-Парцеларен план .
-Одобрен е 1 бр. Протокол за промяна на землищни граници.
-По сигнал на граждани е извършен оглед на потенциално опасна общинска сграда на ул.
„Републиканска” 20 в гр. Кърджали и е констатирано опасно намаляване на
носимоспособността на фасадния зид, поради премахването на част от покрива на сградата. На
същата улица, на № 23 е констатирано и наличие на потенциално опасен стоманобетонов
корниз на сграда – частна собственост.
-По отношение на сградите заплашени от самосрутване или намиращи се в лошо
техническо състояние (общинска или частна собственост) кметовете на общини не изпълняват
задълженията си по чл. 195 от ЗУТ, въпреки че се изпращат по няколко напомнителни писма за
всеки отделен случай, поради което е необходимо предприемане на необходимите мерки от
ДНСК съгласно ЗУТ.
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
В изпълнение на цел 5 “ Ефективно управление и разпореждане с имоти държавна
собственост в управление на Областния управител“ .
УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ, НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ДС
- Брой управлявани от областния управител имоти – държавна собственост - 146 бр.
- Брой актувани имоти - държавна собственост - 113 бр. в т. ч. - издадени Актове за
частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън
регулационните планове на населените места по чл.70 отЗДС и чл.103 от ППЗДС-46 бр. в това
число и 8 бр. актове за публична държавна собственост. Издадени Актове за държавна
собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове по чл.70 от
ЗДС и чл.45, ал.10от ППЗСПЗЗ -71 бр.
- Издадени са АЧДС в управление на областния управител – 43 бр. във връзка с
постъпили искания за закупуване на държавна земя, върху която са изградени законно
построени жилищни сгради, искания за закупуване на незастроени парцели – държавна
собственост, както и актуване имоти по влязла в сила Кадастрална карта на населените места по
местонахождение на имотите и на др. основания;
- Издадени са АЧДС в управление на МЗХ – 29 бр. във връзка с реализиране на
продажбата на имоти в стопанските дворове на правоимащи лица;
- Отразени са промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна
собственост – 69 бр.
-Издадени са 375 бр. удостоверения за наличие или липса на акт за държавна
собственост във връзка с постъпили искания от граждани за снабдяване с документ за
собственост по обстоятелствена проверка, по реда на чл.587 от ГПК.
-Издадени са 15 бр. удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване
на собствеността.
- Брой иззети имоти - 2 бр.
- Общ брой отдадени под наем имоти - държавна собственост - 18 бр.
- Брой продадени имоти, частна държавна собственост- 15 бр.
- През отчетния период няма заменени имоти, частна държавна собственост.
- Проведени заседания на комисия по управление на имоти - държавна собственост –
20 бр.
- Проведени търгове с тайно наддаване на 28.02.2012 г. за отдаване под наем на част
от имот – частна държавна собственост, представляващ част от фоайе на първи етаж от сградата
на ул.”Деспот Слав” № 1, гр.Кърджали, за банков офис и на 22.05.2012 г. за отдаване под наем
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на част от имот-публична държавна собственост, находящ се в гр.Кърджали, бул.”България” №
41 за киносалон.
-Изготвен е вътрешен спомагателен регистър на имотите – държавна собственост,
заведени по баланса на ОА;
-Извършени са проверки по преписки в регистър имоти; справки за имоти и др. и
изготвени доклади – 14 бр.
-Изготвена е програма за провеждане на търгове за продажба на имоти – държавна
собственост и публикувана на сайта на Областна администрация;
-Проведени са 26 бр. заседания на постоянната комисия за разпореждане с имоти
държавна собственост по чл. 74 от ППЗДС. Докладвани са 68 бр. преписки по разпореждане с
имоти-ДС, в т. ч. и преписки по искания за връщане на имоти отнети в полза на Държавата с
Укази на ДС на НРБ.(
-Изготвена е Справка за имоти, за които има проявен инвестиционен интерес, за да
бъдат предложени за продажба на търг.
-Подготвени и проведени са 2 бр. търгове за продажба на имоти- частна държавна
собственост и сключени договори за учредяване безсрочно право на строеж и продажба на 15
бр. имота.
Във връзка с провеждане на търговете за продажба по изпълнение на цел „Ефективно
управление и разпореждане с имоти държавна собственост в управление на Областния
управител“ са изготвени 23 бр. договори за възлагане на оценка на независимите оценители
на имоти-ЧДС, които са оценявани по повод искания на граждани за закупуването им, както и
за продажбата на имоти на търг. Подготвена е и окомплектована документация за
оценителите, необходима им за изготване на оценките.
-Реализираните приходи от извършените през 2012 г.от продажби са 96 265.00 лв. и от
режийни разноски- 1 925.30 лв.
За отчетния период са отписани от актовите книги за държавна собственост 57 бр.
имота. В полза на общините са отписани 18 бр. имоти. Отписаните имоти на основание правна
сделка и сделка с областния управител са 34 бр. Най-много имоти са отписани на територията
на община Кърджали- 21 бр. (Продадени от областен управител - 11 бр. и отписани в в полза
на общината -10 бр.).
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-Предоставена е информация на МРРБ – София за разпореждането с имоти - държавна
собственост на територията на област Кърджали за 2011 година, на основание чл. 82, ал. 1,
изречение последно от Закона за държавната собственост;
-Изготвен е доклад за планиране на финансови средства, необходими през 2012 г. за
дейността на администрацията по защита на държавната собственост на територията на област
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Кърджали и във връзка с отговорностите на областния управител по чл. 31, ал. 1, т. 3 от Закона
за администрацията.
ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ:
Междуведомствената комисия, назначена със Заповед № РД-09-174/02.10.2012 г. на
Областния управител на Област Кърджали извърши проверки на техническото и
експлоатационно състояние и аварийно планиране на водностопанските обекти, защитни диги
за предпазване от вредното въздействие на водите на територията на област Кърджали.
Проверките се извършиха в периода 03.10. – 10.10.2013 година, в съответствие с утвърдения
график. За всички проверки са съставени констативни протоколи и по преценка на комисията са
направени предписания и препоръки на собствениците, касаещи сигурността на съоръженията.
Предвид тяхното техническо и експлоатационно състояние се утвърди списъка за
наблюдение и контрол на потенциално опасните водни обекти за 2013 година.
До 10 октомври 2012 г. комисията извърши проверка на 35 язовира, определени като
потенциално опасни и зоните до 500м на язовирните стени в общините Кърджали, Ардино,
Момчилград, Крумовград, Черноочене, Джебел и Кирково. Проверено бе и 1 бр.
хвостохранилище - „Кърджали – 2”, собственост на „Горубсо–Кърджали” АД.
Констатираните съществени проблеми, свързани със сигурността на проблемните
язовири са:
- направа на огради и мрежи на преливните съоръжения;
- запушени и/или неизправни основни изпускатели;
- обрасли с растителност корона и откоси;
- непочистени речни легла след стените.
В сравнение с извършените проверки през 2011 година и пролетта на 2012 година не се
констатира значителна разлика в поддържането и експлоатацията на водните обекти.
Установява се повторяемост на направените предписания за почистване на сухите и мокрите
откоси и 500 метровите зони от стените на язовирите от храсти и дървета. Факт е, че на
територията на област Кърджали един служител отговаря за около 450 язовира, собственост на
„Земинвест” ЕАД, който няма физическата възможност, нито техническа обезпеченост да се
справи с такъв обем от работа.
Причина за неотстраняване на част от предписанията на комисиите е и това, че част от
тези зони – преди и след язовирните стени са възстановени на различни собственици – общини,
частни лица и др. и стопанисващите водоемите дружества нямат възможност да предприемат
мерки по осигуряване на тяхната проводимост. В тази връзка е изпратено писмо до Министъра
на земеделието и храните и Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в
Източнобеломорски район с център Пловдив с предложение от тях да бъдат предприети
необходимите действия по обособяването и актуването собствеността на речните легла с цел
осигуряване възможност на стопанисващите водоемите дружества да изпълняват предвидените
им в Закона за водите задължения.
Извършени са последващи проверки на язовири „Пепелище-2”, „Македонци”,
„Горичево”, „Жълтуша” и „Диамандово”, при които бе констатирано изпълнение на
предписанията от констативните протоколи, с изключение на изготвяне на доклад с оценка на
сигурността на язовирната стена.
Наблюдава се повтаряемост на неизпълнение на препоръки от предните проверки.
Поради липсата на наложени санкции собствениците и ползвателите на потенциално
опасните водни обекти не предприемат необходимите мерки за изпълнение на предписанията
на комисията и поддръжката на водните обекти в добро техническо и експлоатационно
състояние.
В изпълнение на цел 2 „Добро административно обслужване и превенция на
корупционните практики”.
-Изработeни са спомагателни регистри и графици за проверки по възникнали бедствия и
опасни състояния на обекти в област Кърджали. С цел отстраняване на щети нанесени на
пътната и техническа инфраструктура Междуведомствена комисия към областния управител с
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експерти от Областна администрация провериха 27 обекта и дадоха становища относно
целесъобразността за финансирането им до Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет.
За периода 01.01.-31.12.2012 година по искания за финансиране от първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити за обекти на територията на област Кърджали бяха
отпуснати финансови средства на обща стойност 1 385 495 лева за 38 обекта. За всеки от тях е
съставено досие в областната администрация съгласно чл. 45 от Правилника за организацията и
дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски
съвет.
За спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия чрез
оперативните сили и средства на единната спасителна система са предоставени средства за
възстановяване на извършени непредвидени разходи за 31 обекта на стойност 297 334,80 лева с
включено ДДС. В изготвените Акт образец 19 за приемане на извършените количества
строително монтажни работи, подписани от представител на Възложителя е декларирано
изпълнението им в съответствие. При огледа на място Междуведомствената комисия назначена
от обласния управител
установи изпълнението на отчетените видове работи по
разходооправдателните документи.
По раздел ІІІ от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет са предоставени средства за
извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на 7 броя обекти
на обща стойност 1 088 160 лева с включено ДДС. Строежите са изпълнени по изготвени
инвестиционни проекти. Към досиетата им са приложени необходимите актове по образец за
приемане на извършените строително монтажни работи по Наредба №3 от 31 юли 2003 година
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, удостоверяващи изпълнението
им съгласно одобрените проекти, условията на издаденото разрешение за строеж и др. При
огледа на място комисията констатира, че са извършени декларираните чрез Протокол по
образец за установяване на натуралните видове СМР, подписани от представителя на
Възложителя в лицето на фирма лицензирана да осъществява инвеститорски контрол и
Изпълнителя. При приключване на финансираните дейности на три обекта не са усвоени изцяло
отпуснатите средства. В Приложение 4 към чл. 46, ал. 1 от Правилник за организацията и
дейността на Междуведомствената комисия към Министерски съвет първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити са декларирали усвоената сума. С разходооправдателни
документи удостоверяват възстановяването им по реда и сроковете за подлежащите на
възстановяване средства по централния бюджет. Така от отпуснатите 1 088 160 лева са усвоени
959 829 лева и остатъка от 128 331 лева е възстановен надлежно.
През 2012 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.

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
В изпълнение на правомощията Областният управител по чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 2 от
Закона за администрацията, във връзка с упражняване контролът по законосъобразността на
актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация,
съвместно с дирекция АПОФУС са проверени 981 решения на общинските съвети на
територията на областта. Върнати за ново разглеждане – 21 и оспорени в съда 1 решение.
/Таблица № 1/
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Таблица № 1
Заседан
ия

Брой решения приети на заседанията от ОС по общини
Ардин Джебе Кирков Крумовгр Кърджа Момчилгр Чернооче
Месец о
л
о
ад
ли
ад
не
Януари
0
0
0
0
0
19
10
Февруари
29
19
26
26
0
13
14
Март
16
12
23
32
43
0
0
Април
1
0
0
0
35
15
18
Май
10
14
17
15
28
11
8
Юни
2
1
1
0
42
9
22
Юли
21
20
25
28
16
20
13
Август
0
7
0
0
0
0
0
Септемвр
и
18
10
0
9
16
0
12
Октомври
1
0
10
10
0
24
11
Ноември
22
0
13
21
2
20
0

Декември
Общо
Върнати
Оспорен
и

20
140
3

8
91
14

12
127
1

15
156
2

28
210
0

14
145
1

0

0

1

0

0

0

Всичк
и
общин
4 и
112
981
0
21
0

1

В Областна администрация Кърджали са постъпили общо 111 бр. сигнали и предложения
от физически и юридически лица, в т. ч. 92 бр. сигнали и 19 бр. предложения.
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, която препраща към Глава осма от АПК. За част от тях са извършени
46 бр. проверки на място за установяване на обстоятелствата по които са подадени. В отговор
на тези сигнали и предложения са изпратени 450 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 -46 бр., следвани от община Черноочене и Момчилград. С най- голям дял от
всички сигнали са оплакванията от незаконосъобразните действия на физически и юридически
лица, следвани от проблемите свързани с водоснабдяването и канализацията. И в двете
направления водеща отново е община Кърджали. На трето място са сигналите за незаконното
строителство, като тук е водеща община Черноочене. Приблизително равен дял имат сигналите
и предложенията за нерегламентираните сметища, споровете между съседи и имотните спорове.
Замърсяванията с нерегламентираните сметища основно са около и в крайградсите села
на гр. Кърджали, както и по бреговете на притоците и деретата, чиито води носят отпадъците в
двата големи язовира „Кърджали“ и „Студен кладенец“.
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
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В задълженията на експертите са и обработката на документите по изплащане на
обезщетенията на собствениците, чиито имоти са отчуждени за държавна нужда. Обработени
са 21 бр. преписки за обезщетение на собственици на отчуждени имоти- частна собственост, за
държавна нужда за изграждане 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. 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.
Обработени са и 26 бр. заявления за изплащане на обезщетения за принудително
отчуждени за държавна нужда имоти, попадащи в границите на концесионен обект - находище
на подземни богатства - бентонитови глини "Пропаст-Доброволец", участък "Доброволец",
община Кърджали като по- голямата част от обезщетенията са заявени.
Съставени са актове за установяване на административно нарушение на основание чл.40,
ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на две лица за неправомерно
ползване на земеделска земя.
Изводи: Получава се забавяне по обработване на постъпилите сигнали, които са
препратени до други институции 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, поради неполучаване в срок на отговор от тях.
Увеличеният брой на проверките и оглед на място с цел конкретизация, добиване на
визуална картина и по-подробно запознаване с проблема спомага за предприемане на
адекватни действия от съответния експерт.
Следва да се търсят възможности за подобряване кореспонденцията с териториално
изнесените администрации на централната власт и общинските администрации на територията
на областта с оглед бързо и ефективно обслужване интересите на гражданите.
За осъществяване на дейността по административният контрол, най-често се изпращат
писма до кметовете на общини и компетентните органи, чиито отговори не са получавани в
рамките на законоустановения срок. Това налага изпращането на напомнителни писма, след
които исканата информация обикновено се предоставя, което е и основната причина за
нарушаване на законоустановените срокове за отговори по постъпили сигнали. За да се
прекъсне тази практика от страна на кметовете на общини се наложи в някой случай да се стига
до сезиране на съда, където на основание чл. 256 и чл. 257, ал. 2 от АПК, се изисква по съдебен
ред кметът да бъде задължен да изпълни разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от Закона за
администрацията.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Предоставянето на качествени административни услуги е индикатор за добре работеща
администрация и мерило за нейната ефективност. Това е достатъчно основание една от целите
на Областна администрация- Кърджали за 2012 г. да е „Добро административно обслужване и
превенция на корупционните практики чрез спазване на принципите за откритост, прозрачност
и спазване на законоустановения ред”. Информацията за административното обслужване,
предназначена за потребителите се поддържа и актуализира на разбираем и достъпен език,
което в голяма степен обуслови постигането на очаквания в изпълнението на целта резултатпредоставянето на по-достъпни и по-качествени административни услуги.
Административното обслужване в Областна администрация- Кърджали се осъществява
на принципа „едно гише”. С Хартата на клиента, която включва общите и собствени стандарти
за качеството на административното обслужване, се регламентират 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 Списък на
унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ) от Системата за
самооценка на административното обслужване. За най-използваните административни услуги
са изработени и типови бланки. Предоставена е възможност за изтегляне от сайта на бланки за
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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.
През 2012 год. са изготвени нови Вътрешни правила за административното обслужване в
Областна администрация Кърджали, които са утвърдени със заповед от Областния управител
Входяща и изходяща кореспонденция в Областна администрация – Кърджали се
обработва съгласно утвърдените от Областния управител 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:
-заведени – 4726 броя;
-изведени – 5794 броя;

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Достъпът до обществена информация е пряко свързан с доброто административно
обслужване осигурявано от администрацията. В тази връзка са изготвени нови Вътрешни
правила за достъп до обществена информация, които са утвърдени със заповед от Областния
управител и качени 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 2012 година е постъпило едно заявление за достъп до обществена информация.
След извършена проверка относно исканата информация се установява, че същата е изпратена
на Прокуратурата на Република България и е образувано досъдебно производство. Съгласно
разпоредбите на чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс материалите по
разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора, поради което, е
постановен отказ за предоставяне на исканата обществена информация, на основание чл. 37, ал.
1, т. 1 - хипотеза втора от Закона за достъп до обществена информация, а именно – исканата
информация представлява защитена информация и предоставянето й на заявителя, би могло да
затрудни провеждането на досъдебното производство.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Ефективно управление на човешките ресурси чрез повишаване професионалната
компетентност и умения на служителите е една от целите на Областна администрация
Кърджали за 2012 г. Дейностите по изпълнението на тази цел са пряко свързани с управлението
на човешките ресурси, което е основание да отчетем и постигнатия очакван резултат: повишена
мотивация, формиран потенциал от инициативни и ангажирани служители и подобрена работа
в екип.
Персонал
Съгласно приложение № 9 към чл.8, ал.2 от УПОА общата численост на персонала в
Областна администрация Кърджали е 32 щатни бройки. По реда на ПМС 66/ 1996 год. – 3
бройки, по реда на ПМС 212/ 1993 - 5 бройки и по реда на ПМС 258/ 2005 год.- 1 бройка.
През отчетния период са напуснали служители, както следва:
по трудово правоотношение- 1
по служебно правоотношение- 2
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С постановление № 129/ 26 юни 2012 год. Министерски съвет прие Класификатор на
длъжностите в администрацията, Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в
администрацията, Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, Наредба
за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и
Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители.
В резултат на така настъпилите промени в нормативната уредба отделите в дирекция
АКРРДС бяха закрити, началниците на отдели преназначени съответно в главен и старши
експерт, а длъжността държавен експерт- трансформирана в главен експерт.
Настъпи промяна и в числеността на двете дирекции. Дирекция АПОФУС- от 11 на 9
бройки, дирекция АКРРДС- от 15 на 18 бройки. За да бъде изпълнено това условие
юрисконсулт, старши специалист «Архивар- куриер» и изпълнител-щофьор са преместени от
дирекция АПОФУС в дирекция АКРРДС.
Служителят по сигурността на информацията, управление при кризи и ОМП от пряко
подчинение на Областния управител в главен експерт ОМП в дирекция АПОФУС. На главен
експерт ОМП на основание чл.20, ал.2 от Закона за класифицираната информация /ЗЗКИ/ и във
вр. с чл.5, ал.5 от ПМС 258 от 2 декември 2005 год. със заповед на областния управител е
възложено изпълнение функциите по сигурността на информацията.
Поради настъпила промяна в минималната рабоботна заплата за страната са изготвени
анекси за служителите назначени по реда на ПМС 66, 212 и 258.
За отчетния период имаме двама служители назначени по чл.15 от ЗДСл /до завръщане
на титуляра/ - старши счетоводител и юрисконсулт.
График за отпуските
Изготвен е график за отпуските на служителите от Областна администрация Кърджали,
който е утвърден от Областния управител към 31.12.2012 г.
Трудовата медицина
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.

Конкурси
През 2012 година са подготвени и проведени 6 конкурсни процедури:
В дирекция “Административно – правно обслужване, финанси и управление на
собствеността” /АПОФУС/: :
1. Директор на дирекция АПОФУС- (1 щатна бройка);
2. Младши експерт „Информационно обслужване”- (1 щатна бройка);
В дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна
собственост” /АКРРДС/:
3. Старши експерт „Управление на имотите и вещите – държавна собственост”- (1 щатна
бройка); ;
4. Старши експерт „Контрол и координация по устройство на територията и защита при
бедствия”-(1 щатна бройка);
5. Юрисконсулт - (1 щатна бройка);
6. Младши експерт „Административен контрол” - (1 щатна бройка);
При провеждането на процедурите са спазени разпоредбите и изискванията на Закона за
държавния служител и указанията на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители за длъжностите:
Процедурите приключиха с назначения за всички обявени позиции. Незаети щатни
бройки към 31.12.2012 година няма.
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За описаните по-горе дейности са изготвяни своевременно изменения в длъжностното,
поименното и разписанията на длъжностите по реда на ПМС 66, 212 и 258, както и са
актуализирани длъжностните характеристики на служителите.
Междинна среща
В изпълнение на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на
служителите в държавната администрация се проведе междинна среща между оценяващите
ръководители и оценяваните служители, разгледаха се и се актуализираха работните планове.
Вътрешни правила за работната заплата
В резултат на настъпили промени в нормативната уредба със заповед на Областния
управител са приети нови Вътрешните правила за работната заплата в Областна администрация
Кърджали.
Обучения за повишаване на квалификацията:
В изпълнение на Ежегодни цели на администрацията за 2012 г., Цел 1.
„Подобряване качеството на административното обслужване», стратегическа цел
«Повишаване ефективността на администрацията”:
- Модул 1 „Юридически въпроси”;
- Модул 6 „Публично-частно партньорство”;
- Информационен ден за бенефициентите по първата и втората покана на ОПЕТС
„Гърция – България 2007-2013 г.”
- Обучение по програмата за безопасност на движението на ОА-Кърджали, съвместно с
представител на КАТ – Кърджали;
- Обучение по програмата за безопасност на движението на ОА-Кърджали, съвместно с
представител на ЦСМП – Кърджали;
- Вътрешно обучение по прилагане на Закона за горите, съвместно с представители на
РУГ- Вътрешно обучение – дискусия със служители от Регионална здравна инспекция –
Кърджали по приложението на нормативната уредба в областта на здравеопазването –проблеми
и предложения;
- Вътрешно обучение – дискусия с представители на Областна дирекция по безопасност
на храните – Кърджали;
- Обучение по прилагане на Закона за енергийна ефективност на 11.07.2012 г. на тема:
„Разработване на дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на
енергията от възобновяеми източници и биогорива”.
-Участие на 12-13.03.2012 г. в семинар на тема „Обучение на работодатели, наети лица и
синдикалисти по фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика,
повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори,
посредничество и медиация, приложение на системата GS1” по проект на Българската
търговско-промишлена палата, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси.
- Участие в обучение в гр. Солун, Република Гърция, организирано по проект по ОПАК
„Усъвършенстване на професионалните умения и квалификация на служителите в българската
държавна администрация чрез обучения в обучителни институции на страните членки на
Европейския съюз” по договор № К11-22-1/ 19.04.2012 год. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, на тема
«Административно обслужване. Политика и стратегия. Практика и опит на Гърция»
- Участие в в обучение в гр. Дъблин , Република Ирландия, организирано по проект на
ИПА по ОПАК „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификация на служителите в
българската държавна администрация чрез обучения в обучителни институции на страните членки
на Европейския съюз” по договор № К11-22-1/ 19.04.2012 год. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, на тема :”
Управление на човешките ресурси- подбор на персонала и управление на изпълнението. Практика
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и опит на Ирландия” и ” Вътрешен одит в публичния сектор. Практика и опит на Ирландия», за
което получиха сертификати.
- Учатие в дистнционно обучение организирано от Министерство по управление на
средствата от европейския съюз в периода 01.02.2012 г.- 01.09.2012 год. по следните шест
модула : Юридически въпроси; Управление на проекти, Финансови въпроси свързани с
усвояването на СКФ; Публичност и информация; Цел 3 на кохезионната политика; Публичночастно партньорство.
През 2012 г. един експерт премина специализирано обучение в ИПА.
Проведени са четири мероприятия «тийм билдинг»
Новоназначените държавни служители съгласно Закона за държавния служител следва
през 2013 г. да преминат въвеждащо обучение в Института по публична администрация.

ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Преобладаващата част от делата през 2012 год. са от административен характер.
По отношение на гражданските дела – само едно дело е по искова молба на областния
управител, по всички остнали областният управител е бил ответник по пълномощие от
Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Поради липса на средства за
завеждане на граждански дела, защитата на държавната собственост е реализирана предимно по
реда на чл.80 от ЗДС – там където са били налице предпоставките за прилагане на този ред.
През 2012 г. Областна администрация Кърджали е била страна по общо 17 съдебни
производства, проведени пред следните съдилища и едно пред КЗК:
- Административен съд – 11 дела;
- Районен съд – 6 дела;
- Върховен административен съд – 4 дела.
През 2012 год. е създаден електроенен регистър за движението на съдебните
производства.
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Съгласно изискванията на нормативната уредба се извършиха подобрения на
електронната страница на Областна администрация – Кърджали, като периодично се създават
допълнителни менюта, отразяващи дейността на администрацията. Програмната база, на която
е разработен сайта не разрешава обновяване, поради което и част от модулите на сайта на
администрацията не работят коректно-наблюдава се преплитане на български с английски език.
Този проблем налага изработването на нов и коректно работещ такъв, което е свързано с
осигуряването на необходимите средства.
На този етап за всички служители са осигурени персонални работни станции.
Осигурена е антивирусна защита на сървърите и работните станции до края на 2013 г.
През отчетната година са извършени и следните дейности:
1. Актуализиране на административния регистър на МС;
2. Поддръжка на сайта и обновяване на информацията в него;
- поставяне на посочен банер на ГД „ПБЗН” в сайта на ОА
- поставяне на банер за проект „Правото на доброто управление и добра администрация
– гарантирано право на гражданите в област Кърджали”
- публикуване на новини
- качване на информация за конкурсните процедури на областна администрация
3. Поддръжка, профилактика и администриране на сървърите, работните станции и
комуникационните средства на областна администрация;
- профилактика на сървърите на Panda Antivirus, CIELA и Регистър имоти
- инсталиране, конфигуриране и пускане в действие на нов сървър за Регистър имоти
- изпращане на backup на Регистър имоти(всеки месец)
- създаване и записване на backup-и на деловодната система(Акстър) върху оптични
носители(DVD)
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- обновяване на информацията във вътрешната поща(Everyone)

АРХИВ
В съответсвие със закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния
оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрацията,
дирекцията систематизира и съхранява документите и други материали на администрацията.
До 30.06.2012 год. всички приключили документи до 31 декември на 2011 се предадоха
под опис в архива на администрацията.
Постоянно действащата експертна комисия в Областна администрация Кърджали
определена със заповед № РД-09-70/ 16.05.2012 год. на Областния управител на област
Кърджали извърши експертиза на документите от изборите за президент, проведени през 2006
год. и от местните избори, проведени през 2007 год., съхранявани в учрежденски архив в
Областна администрация Кърджали и предаде докумените подлежащи на постоянно запазване
на Държавен архив- Кърджали.
ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
През 2012 година, цялостната дейност по отбранително-мобилизационна подготовка в
област Кърджали е регламентирана от Указанията на Междуведомствения съвет по въпросите
на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната, чийто
правоприемник е Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките към Министерския съвет, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, Закона за защита при бедствия и действащите нормативни документи – правилници,
инструкции, наредби и постановления на Министерски съвет.
1. Разработване и поддържане в актуално състояние на Плана за привеждане в готовност за
работа във военно време, Военновременния план и други планове и документи, свързани с
отбраната
През 2012 г. с ПМС № 89/02.05.2012 г. се прие Държавният военновременен план на база,
на който предстои да бъдат изготвени Указания от Междуведомственият съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, за актуализирането на всички
областни военновременни планове.
Планът за привеждане на област Кърджали в готовност за работа във военно време е
актуализиран, съобразно настъпилите организационно-щатни и кадрови промени.
Изготвени са: План за работа по ОМП, с Рег. № 4/30.01.2012 г. и План за дейността на
Областен съвет по сигурност-Кърджали с Рег. № 5/31.01.2012 г.
2. Организиране подготовката на ръководния и експертен състав за работа в мирно и
военно време.
Съставът на Областния съвет по сигурност е актуализиран със Заповед РД-0997/08.06.2012 г., съобразно настъпилите кадрови промени.
Ежемесечно, чрез системата за оповестяване, същият се поддържаше в готовност за работа.
По изготвеният годишен План за работа на ОСС са проведени две редовни заседания, по
едно за всяко полугодие.
Заместник-началникът на Областен военен отдел Кърджали запозна членовете на съвета
със състоянието на комплектоването на войсковите части с резервисти и техника от
националното стопанство и тяхната подготовка за действие при необходимост.
За всеки член от Областния съвет по сигурност са изготвени функционални задължения
за действие в мирно и военно време, утвърдени от Председателят на съвета /Областният
управител/ .
През месец август, на територията на областта, се проведе учение на Медицинския отряд
за бързо реагиране към ВМА София с участието на членове от ОСС,.
Представител на Областна администрация Кърджали взе участие в обучение, проведено
на 10-11.05.2012 г. в гр. Стара Загора, във връзка с изготвения Държавен военновременен план.
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Поддържането в готовност за използване на системата за управление във военно време
се осъществяваше, 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.
3. Организация на денонощно оперативно дежурство за поддържане в готовност за
оповестяване при привеждане от мирно на 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.
За повишаване подготовката и натренираността на оперативните дежурни и за
изпълнение на функционалните им задължения при привеждане на областта в по-високи
състояния и степени на готовност се провеждаха ежедневни тренировки по оповестяването,
съгласно „Схемата за оповестяване”.
През 2012 година са проведени 645 технически проверки, като 74 от тях са организирани
от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”.
Веднъж месечно област Кърджали участва в тренировките по оповестяването на
страната за „опасност от въздушно нападение” и два пъти годишно в националните тренировки
по оповестяване на органите на изпълнителната власт, чрез Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване.
4. Осигуряване на граждански ресурси в интерес на отбраната на страната.
Планирането на гражданските ресурси се извършва по реда на Наредбата за планиране
на гражданските ресурси за отбрана, приета с ПМС № 267/16.11.2010г.
Организацията по отсрочване от повикване във въоръжените сили на резервисти и
техника от националното стопанство и осигуряване на трудови ресурси за военновременна
дейност в област Кърджали се извършва в съответствие с Наредбата за отсрочване от повикване
във въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника приета с ПМС № 150/2001г.
Изготвените и обобщени заявки с контролните числа за отсрочване от резерва на
областта са утвърдени с Протокол № 3/26.06.2012 г. от Националната комисия по отсрочване.
Усвояването на контролното число за администрацията беше извършено на 05.11.2012 г.
Със заповед № РД-09-137/14.08.2012 г. на Областния управител и по утвърден от него
график, на територията на област Кърджали се проведе преглед на готовността за използване на
техника– запас с мобилизационно назначение.
5. Планиране и разпределение финансовите средства за осигуряване дейности свързани с
отбранително-мобилизационната подготовка.
Планирането и разходването на бюджетни средства за изпълнение дейностите по
отбранително-мобилизационната подготовка се извършва съгласно изискванията на Закона за
държавния бюджет и указанията на министрите на отбраната и финансите, съобразно основните
приоритети и задачи, но те са крайно недостатъчни. Основно, покриват минималните
възнаграждения на персонала назначен по ПМС № 212 и 258, а за поддържане в готовност на
системата за управление /пункта за управление и дежурната стая/ средствата, които остават са
много малко.
Отчетът за изразходваните финансови средства за отбранително-мобилизационна
подготовка на Областна администрация Кърджали за 2011 г. и заявката за финансиране на
дейността за 2013 г. са изпратени в Министерство на отбраната, с писмо Изх. № ОМ-03-2501/20.02.2012 г.
6. Координиране дейностите по проучване и поддържане на военните паметници.
По време на мероприятията свързани с честванията на 100 годишнината от Балканската
война, Областна комисия „Военни паметници” съвместно с Областния инициативен комитет за
честванията извърши преглед на състоянието на военните паметници на територията на
областта.
На обектите в тежко състояние „Бюст паметника на генерал Васил Делов”- гр.Кърджали,
паметник и костница „В памет на убитите през 1912-1913 г”- гр.Крумовград и „Паметник на
загиналите в Балканските войни 1912-1913 г. в село Пчеларово, община Черноочене, беше
извършен спешен ремонт на обща стойност 6500 лв.
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На част от военните паметници в областта, които имаха необходимост се направи
освежаване и основно почистване.
7. Проблеми възникнали при изпълнение на задачите по отбранителномобилизационната подготовка:
-не са изпълнени изискванията на чл. 3, ал. 4 от ПМС № 258/02.12.2005г.;
-съгласно ПМС № 63/2012 г., отпадна оперативното назначение на военновременен
обект, следствие на което се променя и статута му на собственост, което ще наложи отделяне на
допълнителни финансови средства за поддържане, съхранение и опазване на сградния фонд;
-част от оперативните дежурни на общинските съвети по сигурност не могат да боравят с
техниката по оповестяване, инсталирана в дежурните стаи. Не познават опознавателните
сигнали. На същите са вменени и други задължения, които възпрепятстват изпълнението на
основните им функции.
8. Насоки за работа през 2013 година.
Подготовка на ръководния и експертния състав на Областната администрация за
организиране и ръководене на мероприятията за защита на населението и националното
стопанство при военно положение или при положение на война.
Актуализиране на плана за привеждане в готовност за работа във военно време и
Военновременния план на областта, съгласно Указания от Междуведомственият съвет по
отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.
Осъществяване на ефективна помощ и съдействие на общините, по въпросите на
отбранително-мобилизационната подготовка, с цел поддържането им в постоянна готовност за
преминаване за работа от мирно във военно време.
ГКПП
На територията на област Кърджали има един ГКПП „Маказа” , който все още не е
отворен за граждани. Със заповед на Областния управител е определен главен експерт ОМП,
който да да представлява областния управител на територията на ГКПП "Маказа" във връзка с
изпълнение правомощията по чл. 7а, ал. 1 от Наредбата за ГКПП.
Със заповед на областния управител № РД-09-59/ 21.04.2012 год. безвъзмездно са
предоставени на ГПУ-Момчилград офис контейнери- 8 бр., бариера и др. консумативи
държавна собственост обслужващи ГКПП.
През 2012 год. са извършени дейности по почистване, озеленяване, подържане на
санитарните помещения и снегопочистване на ГКПП на територията на област Кърджали.
Почистването на граничните пунктове се подпомага от лица назначени по РП «Младост и опит
- нов шанс за работа».
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.

ИВАНКА ТАУШАНОВА
Областен управител
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