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Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Областна
администрация Кърджали са уредени с Устройствения правилник на областните
администрации, приет с ПМС 121 от 2000 г.
Областна администрация Кърджали е юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище – гр.Кърджали, административен център на областта. Областната администрация
се ръководи и представлява от областния управител.
Областният управител е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет. При
осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни
управители и от областна администрация. Административното ръководство на областната
администрация се осъществява от главен секретар.
Според характера на дейността, която извършват, административните звена в
областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация,
организирана в 2 дирекции – „Административно-правно обслужване, финанси и управление
на собствеността” (АПОФУС) и „Административен контрол, регионално развитие и
държавна собственост” (АКРРДС).
Областният управител отговаря за опазването и защитата на държавната собственост,
осигурява спазването на законността, обществения ред и сигурността на територията на
областта. Съгласно чл.29, ал.1 от Закона за администрацията, областният управител е
едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното
управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси
при провеждане на регионалната политика. Координира и контролира дейността на
териториалните звена на министерствата и на другите административни структури на
изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и
действията на ръководителите им. Осъществява контрол за законосъобразност на актовете на
общинските съвети. Към м. декември 2014 г. функции и отговорности на областния
управител са регламентирани в над 120 нормативни акта – общи и специални.
Най-много нормативни актове, предвиждащи правомощия на областния управител,
има в сектор държавна собственост и регионално развитие (25), земеделие, гори и храни (19),
околна среда (15), отбрана и сигурност (15), социална политика и заетост (12), икономика,
енергетика и туризъм (9), правораздаване и вътрешни работи, административен контрол (9),
държавно управление (6), здравеопазване (6), култура, образование, физическо възпитание и
спорт (6), транспорт (5), данъчна политика, финансов и обществен контрол (3). Почти всички
сектори на политики (с изключение на секторите държавно управление и данъчна политика,
финансов и обществен контрол) са регламентирани както на законово, така и подзаконово
ниво. В шест от областите на политики преобладават законите, а единствено в сферата на
отбраната и сигурността подзаконовите нормативни актове са 4 пъти повече от законовите.
Най-много правомощия и функции са свързани с координация, надзор и контрол – 94,
което съответства на конституционно възложените правомощия на областният управител
като орган на изпълнителната власт в областта. Следващите по брой функции – 39 са по
предоставяне на услуги, което се свързва най-вече с правомощието на областния управител
да управлява държавната собственост на територията на областта. Функциите по секторна
политика са 31 броя, което представлява едва 14.5% от всички типове функции, като
основната част от тях са регламентирани в закони.
Областна администрация Кърджали осъществява своята дейност в съответствие с
Конституцията и другите нормативни актове при спазване на принципите за законност,
откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и
координация, предвидимост и обективност и безпристрастност. Настоящият доклад обхваща
дейността на администрацията за 2015 година и отчита постигнатото в изпълнение на
функциите по провеждане на държавна политика на областно ниво за постигане на
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стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството, както и изпълнението
на утвърдените годишни цели на областната администрация за периода.
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Администрацията подпомага областния управител при осъществяване на
правомощията му , технически осигурява дейността му, както и извършва дейности по
административно обслужване на граждани и юридически лица.
Дирекция АПОФУС приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към
адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва
външна и вътрешна куриерска дейност. При спазване на Закона за защита на личните данни
и на Закона за достъп до обществена информация служителите предоставят информация на
граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен
интерес за тях.
Предоставянето на качествени административни услуги е индикатор за добре
работеща администрация и мерило за нейната ефективност. Това е достатъчно основание
като основни цели на Областна администрация- Кърджали за 2015 г. да са заложени
подобряване на административното обслужване на физическите и юридическите лица,
информираност на гражданите, превенция на корупционните практики чрез спазване на
принципите за откритост и прозрачност. Информацията за административното обслужване,
предназначена за потребителите се поддържа и актуализира на разбираем и достъпен език,
което в голяма степен обуславя предоставянето на по-достъпни и по-качествени
административни услуги.
Административното обслужване в Областна администрация- Кърджали се
осъществява на принципа „едно гише”. Звеното за административно обслужване е
разположено на партерния етаж, като за по-лесен достъп, входът на администрацията е
оборудван с рампа. С Хартата на клиента, която включва общите и собствени стандарти за
качеството на административното обслужване, са регламентирани начините за отчитане и
подобряване качеството, правата на потребителите и организацията на работа със сигнали и
предложения. Извършват се всички услуги за гражданите и бизнеса, предвидени в Списъка
на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). За всички
административни услуги са изработени и типови бланки. Предоставена е възможност за
изтегляне от сайта на бланки за заявяване на услуги, с указания за правното основание на
услугата, изискващите се документи за прилагане и срока за изпълнение.
За подобряване на достъпа до административни услуги и извършването им в
законоустановения срок е въведена непрекъсваемост на процеса на работа на звеното за
административно обслужване, както и достъп до сградата на хората с увреждания.
Входяща и изходяща кореспонденция в Областна администрация – Кърджали се
обработва съгласно утвърдените от Областния управител Вътрешни правила за деловодната
дейност и използването на електронната система за регистрация и контрол на
документооборота /деловодна система „Акстър”/.
През отчетния период броят на обработените документи е:
№
по
ред
1
2
3

Вид на извършената работа
Изведени документи - изходящи
Заведени документи - входящи
Приключени документи

Общо бр.
4878
5714
10454

3

4
5

Изведени заповеди на ОУ
Договори
в т.ч.: държавна собственост
обществени поръчки
външни услуги

297
59
14
1
44

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Достъпът до обществена информация е пряко свързан с доброто административно
обслужване осигурявано от администрацията. В тази връзка в Областна администрация са
разработени и се прилагат Вътрешни правила за достъп до обществена информация, които са
утвърдени със заповед от Областния управител и публикувани на сайта на Областна
администрация и на вътрешната интранет страница. За подадените заявление за достъп до
обществена информация се води регистър в електронен формат и на хартиен носител.
През 2015 година са постъпили две заявления за достъп до обществена информация.
Едно от тях е от неправителствена организация и едно- от физическо лице. Едно от
заявленията е постъпило по електронен път, а второто е депозирано в деловодството на
администрацията. Видът на исканата е информация е съответно- официална и служебна.
Заявленията за разгледани в законоустановения срок и по всички е постановено решение за
предоставяне на достъп.
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
І. Численост на персонала към 31.12.2015 г.:
а/ основно щатно разписание – 29 служители;
б/ допълнително щатно разписание /извън утвърдената численост на персонала/
- по реда на ПМС № 66 – 2,5 бройки;
- по реда на П МС № 212 – 5 бройки и
- по реда на ПМС № 258 – 1 и 0,5 бройки.
• Реално заетите длъжности за периода на отчитане:
а/ основно щатно разписание – 26 служители;
б/ допълнително щатно разписание /извън утвърдената численост на персонала/
- ПМС № 66 – 1 служител;
- ПМС № 212 – 5- ма служители.
• Незаетите длъжности в администрацията към 31.12.2015 г.:
а/ основно щатно разписание:
- главен секретар на областна администрация;
б/ извън утвърдената численост на персонала:
- ПМС № 66 – 1 бр. / за длъжността „Куриер“ и 0,5 бр. / за длъжността „Чистач“/;
- ПМС № 258 – 1 и 0,5 бройки.
През отчетният период в областна администрация се приключи 1 конкурсна
процедура за длъжността: Директор на дирекция АКРРДС и се организираха и проведоха 2
конкурсни процедури, за длъжностите: юрисконсулт и мл. експерт към дирекция АПОФУС.
Конкурсите преминаха при спазване на разпоредбите и изискванията на Закона за държавния
служител и указанията на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
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През 2015 година Областна администрация Кърджали продължи да работи в посока
ограничаване на безработицата чрез осигуряване на заетост, включително на
неравнопоставените групи на пазара на труда.
По програма „Старт на кариерата”, имаща за цел осигуряване на възможности за
придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на
прехода между образованието и пазара на труда в Областна администрация бяха наети 5
младежи с период на заетост- 9 месеца.
По проект „Подкрепа за заетост“, имащ за цел осигуряване на заетост и социална
интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, включително и
повишаване на пригодността за заетост на лица, обект на Програмата, чрез включването им в
обществено полезни дейности бяха наети 163 лице за четири.
По програма „ Младост и опит – нов шанс за работа” насочена към безработни
младежи до 29 г. и безработни над 50-годишна възраст бяха наети 9 лица за период от 6
месеца.
Във връзка с подписан Договор между Областна администрация- Кърджали и Служба
по трудовата медицина през отчетния период служителите на областна администрация
преминаха задължителен профилактичен преглед.
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
I. АНАЛИЗ на изпълнение на приходите.
За периода 01.01.2014-31.12.2015 г. по транзитната сметка на Областна
администрация Кърджали са постъпили приходи от отдаване под наем, продажби на
държавно имущество, тръжна документация.
Приходи от отдаване под наем – 84818 лв.
Приходи от наем на земя - 0 лв.
Приходи от държавни такси – 9 684 лв.
Приходи от глоби, неустойки, обезщетения – 189 лв.
Приходи от режийни разноски от разпоредителни сделки по ППЗДС- 322 лв.
Приходи от продажба на тръжна документация – 144 лв.
Приходи от дадено право на строеж – 0 лв.
Получени застрахователни обезщетения за ДМА – 917 лв.
Приходи от лихви по текущи банкови сметки- 238 лв.
Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи – 0 лв.
Приходи от продажби на земя, урегулирани поземлени имоти – 16 180 лв.
По подпараграф 37-01/внесен ДДС/ - 29527 лв.
По подпараграф 37-02/внесен данък върху приходите/ - 6 960 лв. на основание чл.248
и чл.250 от ЗКПО.
По подпараграф 45-01 текущи помощи и дарения от страната – 200 лв. Дарението е за
обезпечаване на разходи по провеждане на тържествена заря – проверка по повод 2 юни –
Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България.
През 2015 г. са проведени два търга за отдаване под наем на имоти държавна
собственост.
Към 31.12.2015 г. Областна администрация Кърджали има 30 347 лв. просрочени
вземания. На един от длъжниците е издаден е изпълнителен лист и е заведено
изпълнително дело за дължимата по изпълнителния лист сума, а на друг е изпратено
напомнително писмо.
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Причините да изоставаме с изпълнението на плана е нормативното ограничение:
всички разпоредителни сделки със стойност над 10 000 лева са от компетенцията на
Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол и имотите актувани за държавна
собственост, представляващи незастроени парцели за индивидуално жилищно строителство
се прехвърлят на общините по силата на § 42 от ЗОС в тяхна собственост. Всичко това
възпрепятства провеждането на търгове за продажба от страна на администрацията и в
резултат, на което приходите от продажби са ограничени.

II. А Н А Л И З на изпълнение на разходите.
§01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, наети по трудови и служебни
правоотношения.
По този параграф за дейност 121 „Областни администрации” са изплатени
възнаграждения на щатния персонал на стойност 310 802 лв.
§02-00 - Други възнаграждения и плащания за персонала.
По този параграф се отчитат възнагражденията на извънщатен персонал по
дейности, както следва:
- за дейност 121 - двама служители по ПМС №66/96г. – 9 588 лв.;
- за дейност 282 – ОМП са назначени 5 служителя по ПМС №212/30.11.93г. – 32
105 лв.;
- за дейност 532 - по програми за временна заетост- 39 018 лв.
•
•
•
•

програма „ Старт в кариерата”- са назначени 4 младши експерта от м. януари
2015 г.
програма „ От социални помощи към осигуряване на заетост” – е назначен 1
служител до м.декевмри 2014 г. , като възнаграждението за м. декември е
платено през месец януари 2015 г.
Регионална програма за заетост – Кърджали- са назначени 4 работници от м.
май 2015 г.;
Регионална програма за заетост – Кирково- са назначени 4 работници от м. май
2015 г.

Към 31.12.2015 г. са изплатени обезщетения на освободени служители в размер на
6 113 лв.
§10-00 - Издръжка
За издръжка на администрацията са изразходвани към 31.12.2015 г. - 199 508 лв.
както следва:
- разходи по дейност 117- за издръжка- 47 377 лв.;
-разходи по дейност 121 – общо на стойност 138 468 лв., от които :
=за издръжка на ОА – 97 155 лв. - на бюджета са възстановени към 31.12.2015 г.
разходи за дейности по проекта извършени през 2014г. на стойност 8 800 лв.;
= ГКПП МАКАЗА – 41 413 лв. ;
- за дейност 282 разходи за издръжка – 4 804 лв.;
- за дейност 283 разходи за издръжка – 8 859 лв.
§19-00- Платени данъци, такси и административни услуги
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Платени данъци, такси смет и административни услуги през 2015 г. са на
стойност 63 086 лв.
Изплащане на обезщетения на репресирани лица по дейност 519 – 2 688 лв.
Към 31.12.2015 г. от Областна администрация Кърджали няма изразходвани средства
за капиталови разходи по дейност 121 за закупуване на климатици 3000 лв. и компютри 11
950 лв.
Към 31.12.2015 г. с натрупване от началото на годината по набирателна сметка с
код „3” са налични средства общо в размер на 273 814 лв., в това число:
- за отчуждаване на земеделски земи – 211 122 лв., за обезщетения във връзка с
принудително отчуждаване за държавна нужда на недвижими имоти;
- за обезщетения във връзка с принудително отчуждаване за държавна нужда на
недвижими имоти, съгласно Заповед РД-09-125/27.06.2011 г. – 1 968 лв.;
- суми за оценки на имущество по ЗДС- 540 лв.;
- гаранции за изпълнение по сключени договори- 60 184 лв.
Към 31.12.2015
задължения.

г.

Областна

администрация

Кърджали

няма

просрочени

По дейност 117, във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за
общински съветници и кметове и на национален референдум с въпрос „Подкрепяте ли
да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на
изборите и референдумите?” на 25.10. 2015 г., са извършени следните разходи към
31.12.2015 г.:
-

Трансфери към общините за ОТП – 779 835лв.;
Разходи за възнаграждения ОИК- 0 лв.;
Разходи за възнагр. на техническия екип- 5 920 лв.;
Разходи за осигурителни вноски – 1 769лв.;
Разходи за ОТП / издръжка/- 47 377 лв.

Във връзка със проведени заседания и дежурства на ОИК Кърджали са
предоставени трансфери на община Кърджали в общ размер на 6 329 лв. за възнаграждения и
осигурителни вноски.
Разходи по проекти и програми на Европейския съюз

1. Европейска програма: „ Европейско териториално сътрудничество Гърция –
България 2007-2013 г.”
Проект: „Доброволно кръводаряване в Родопите”
Водеща организация: Региона на Източна Македония и Тракия - Гърция
Партньори: Областна администрация – Кърджали и Областна администрация-Хасково
Подписано е споразумение за партньорство, между водещия бенефициент (Водещ
партньор) и бенефициентите (партньори) на проект за "Доброволно кръводаряване в
Родопите / Rho-дарява ", финансиран от програмата за "Европейско териториално
сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.” Водещият партньор, ще получава приноса от
ЕФРР за целия проект и ще го прехвърли на другите партньори, участващи в проекта в
рамките на един месец от получаването му. Бюджетът на проектното предложение е в евро.
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Обща стойност на проекта – 895 056€.

Общо национално съфинансиране – 134 258,40€.
Като партньори по проекта, бюджета на ОА Кърджали е -310 629,00 €.
Финансиране от ЕФРР - 264 034.65€.
Национално съфинансиране – 46 594,35€.
Дейностите по този проект приключиха на 31.05.2013 г.
Всички разходи по проекта са верифицирани, преминали са през първо ниво контрол.
През м.април 2015 г. са преведени окончателно 9 538 лв., които са възстановени на
бюджета на МС.
Проект: „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET”
Водеща организация: Региона на Източна Македония и Тракия - Гърция
Партньори: Областна администрация – Кърджали, Областна администрация-Хасково
и Областна администрация – Смолян
Срок на проекта: март 2012 – декември 2014
Общата стойност на проекта е – 1 260 950,00 евро.
Общо национално съфинансиране – 94 506,00 евро.
Бюджет на Областна администрация Кърджали – 169 080,00 евро (330 686,66 лв.)
Финансиране от ЕФРР – 143 718,00 евро / 281 083,66 лв.
Национално съфинансиране – 25 362 евро / 49 603 лв.
Основна цел на проекта – Популяризиране на туризма в трансграничната област
Всички разходи по проекта са верифицирани, преминали са през първо ниво контрол.
Дейностите по този проект приключиха на 31.12.2014 г.
През м. юни 2015 г. са преведени 15 777 лв., а през м.ноември 42 922 лв. които са
възстановени на бюджета на МС.
Очаква се да бъдат преведени по валутната сметка на ОА Кърджали още 7 407 лв.,
които ще бъдат възстановени на бюджета на МС.
Към 31.12.2015 г. наличността по валутна сметка е 677 лв.

2.Оперативна програма „Административен капацитет”

Проект „Повишаване квалификацията и професионализма на служителите в ОА
Кърджали”, договор №А13-22-30/28.04.2014, срок на договора 28.04.2014-28.01.2015,
бюджет 38 986 лв. През месец март е получено междинно плащане от МФ на стойност 17 184
лв. Към 31.03.2015 г. за дейности по проекта са изразходвани 14 583 лв. Разходите
извършени през 2014 за сметка на бюджета, които са възстановени през м. март 2015 г. са на
стойност 8 800 лв. Дейностите по проекта приключиха на 27.01.2015 г. На бюджета са
възстановени през м. април 2015 - 4855 лв. Всички разходи по проекта са верифицирани и
са възстановени на бюджета.
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2. Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”

През 2015 г. Областна администрация Кърджали работи по Оперативна програма
„ Развитие на човешките ресурси” по проект „ Подкрепа заетост „ . По този проект е
осигурена заетост на 163 човека. Към 31.12.2015г. са верифицирани и възстановени по
сметка на Областна администрация Кърджали, всички направени разходи, който са на обща
стойност 292 465 лв.

Допълнително предоставени средства с постановления и решения на МС :
С Постановление на Министерски съвет №82/06.04.2015 г., изменено с ПМС
187/20.07.2015 г., за предоставяне на допълнителни средства за предоставяне на средства от
резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия по чл.1, ал.2, раздел II т.4.1.1 на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2015 г., са отпуснати средства на Областна
администрация Кърджали за 2015 г. в размер на 1 628 230 лв., както следва:
- възстановяване на разходи за овладяване на бедственото положение на територията
на област Кърджали, от 7 март 2015 г. до нормализиране на обстановката- 9 856 лв. ,
изразходвани са към 31.12.2015 г. 9 852 лв.
- мероприятия за корекция на р. Кокез дере в зоната на моста на км. 18+000 на път
KRZ 1436/ II-58/ Комунига –Женда –язовир „ Боровица”- 1 618 374 лв. Изразходвани са към
30.09.2015 г.- 1 615 200 лв.
С Постановление на Министерски съвет
№ 92/17.04.2015 г. на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет- за разплащане на разходи
за мероприятия за корекция на река Кокез дере в зоната на мост на път ( II -58) URZ 1336
Комунига- Дженда-яз. „ Боровица”- Безводно, при км.18+000 са отпуснати и съответно
изразходени 23 880,00 лв.
С Постановление на Министерски съвет № 77/ 02.04.2015 г., са предоставяни
допълнителни средства на Областна администрация Кърджали за 2015 г. в размер на 7 500
лв. ,за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея,
за организирането и провеждането на тридневен поход по стъпките на българската армия,
посветен на Първата световна война, с ученици от средните училища на област Кърджали.
Към 31.12.2015 г. са изразходвани средства по това постановление.
С Решение №735/18.09.2015 г. на Министерския съвет, на основание чл.18 от Закона
за държавната собственост, Областна администрация Кърджали е определена за възложител
на обект „Граничен контролно-пропускателен пункт Кърджали-Комотини (Маказа)”, за
предприемане на необходимите действия, свързани с довършване, изграждане и въвеждане в
експлоатация на обекта. Във връзка с изпълнение на т.5 от Решението, са прехвърлени
средства в размер на 363 000 лв., от бюджета на МРРБ по бюджета на Министерски съвет, за
Областна администрация Кърджали по бюджета на дейност 121 ” Областна администрация”
. Изразходвани са средства в общ размер на 362 993 лв. както следва :
- текущ ремонт – 4020 лв.
- метален навес – 170 110 лв.
- система за видеонаблюдение – 37 962 лв.
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- мълниезащитна инсталация – 10 011 лв.
- контейнер- тоалетни- 126 940 лв.
- офис контейнер – 13 950 лв.
III. АНАЛИЗ на поетите задължения и ангажименти.
1. Задължения на Областна администрация Кърджали
§ 10-00 - Издръжка
Задължения за разходи на обща стойност 5 241 лв., както следва :
вода, горива и ел.енергия, пощенски разходи и за външни услуги – това са
начислените разходи към 31.12.2015 г. на стойност 5 241 лв., които следва да се платят през
месец януари 2016 г.;
§ 42-19 –други текущи трансфери за домакинства
- Задълженията по този параграф са за изплащане на обезщетения на репресирани лица
по ЗПГРРЛ на стойност 6 000 лв. За периода 01.01-31.12.2015 г. няма издадени заповеди на
Областния управител за обезщетения на репресирани лица. Задълженията са за обезщетения
на репресирани лица, чийто сметки са закрити и не са представили нови.
2. Ангажиментите на Областна администрация Кърджали са на стойност 13 814
лв., както следва :
- договор за интернет – 630 лв.;
- договор за почистване на сградата на ОА- 8 160 лв.;
- договор за поддръжка на асансьор- 1 080 лв.;
- договор за програмни услуги- 720 лв.;
- договор за поддръжка на системите за пожароизвестяване и видеонаблюдение- 2016 лв.;
- договор за трудова медицина- 812 лв.;
- договор за поддръжка на копирна машина- 396 лв.

В резултат на извършените разходи са изпълнени основните цели и приоритети на
администрацията за 2015 г.
ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
През 2015 год. Областния управител на област Кърджали е бил страна по 11 съдени
производства, от които осем-административни дела, две административно-наказателни и
едно гражданско.
Административните дела са във връзка с оспорване на незаконосъобразни решения на
общинските съвети. По седем съдът се е произнесъл в полза на областния управител. Едно е
обжалвано пред ВАС
Административно наказателните дела са образувани по обжалване на наказателни
постановления издадени от областния управител. Каро резултат постановленията са
отменени.
Гражданското дело е образувано по установителен иск срещу държавата за
собственост на недвижим имот и е в процес.
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АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
В Областна администрация Кърджали са постъпили общо 103 бр. сигнали и
предложения от физически и юридически лица. Сигналите на гражданите са разглеждани и
обработени в съответствие с разпоредбата на чл. 21 от
Вътрешните правила за
организацията на административното обслужване в Областна администрация Кърджали. За
16 от тях са извършени проверки на място за установяване на обстоятелствата по които са
подадени. В отговор на тези сигнали и предложения са изпратени 104 бр. предложения,
указания или разпореждания за предприемане на необходимите действия и са изискани
становища по конкретен случай, съобразно правомощията на органа.
С най- голям дял от всички сигнали са оплакванията от незаконосъобразните действия
на физически и юридически лица, жилищни проблеми и социални проблеми. На следващо
място е недоволството от състоянието на пътната инфраструктура и проблемите по улиците
– настилки, тротоари и осветление.
Предложенията и сигналите на гражданите, постъпили в Областна администрация
Кърджали се обработват в срок и съобразно изискванията. Поради неполучаване в срок на
отговор от други институции, главно от общинските администрации се получава забавяне по
обработване на постъпилите сигнали, които са препратени до тях с искане за становище след
проверка по съответния случай, ведно с изпратените такива по компетентност с искане за
предприемане на действия и информация за резултатите от тях
Основната дейност на експертите по административен контрол е упражнявания
контрол за законосъобразност на актовете на местното самоуправление. През периода са
проверени 1148 бр. решения на общинските съвети, от тях:
- 0,958 % са спрени от Областния управител, като всички Заповеди са потвърдени от
съда;
- Относителният дял на от върнатите и преразгледани в срок решения, спрямо
общия брой върнати решения е 36,36 %.
Експертите от направлението Административен контрол осигуряват приемните дни
на Областния управител, като изготвят протоколите, въз основа на които се предприемат
необходимите действия пред съответните институции за решаване поставените проблеми от
гражданите.
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
По Регионално развитие и териториална координация
През отчетния период са проведени 5 бр. заседания на Регионалния съвет за
развитие на ЮЦР. На заседанията на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР се предоставя
информация за изпълнението на оперативните програми, за изпълнението на действащите и
подготовката на новите програмни документи за регионално развитие. Разглеждат се важни
за района и страната въпроси и стратегически документи като Целенасочената
инвестиционна програма „Родопи”, анализ и тенденции на демографското състояние и др.
Проведено е едно заседание на Областния съвет за развитие на област Кърджали.
Съветът съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на
територията на областта. На заседанието бяха разгледани и одобрени предложени от
общините на територията на област Кърджали проекти, които да бъдат включени при
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изготвянето на Целенасочената инвестиционна програма „Родопи”. Приети и изпълнени са
10 броя решения.
Проведени са 2 бр. заседания на постоянната Комисия по заетостта, приети и
изпълнени са 8 бр. решения. На заседанията на Комисия по заетостта се осъществява пряко
наблюдение и координация на провежданата политика по заетостта в областта и
реализацията на национални, регионални и местни програми и мерки за заетост. Анализират
се състоянието, проблемите и тенденциите в развитието на пазара на труда, обсъждат се
предложения за внесени програми за заетост. Комисията по заетост като орган към
Областния управител, чрез приетите решения, осигурява условия за реализация на
регионалната политика по заетостта в съответствие с националните приоритети. През
отчетния период Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие одобри държавния
план-прием в системата на професионалното образование за следващата учебната година,
съблюдавайки новият план прием да е съобразен с наличния ресурс от ученици, с техните
потребности и с търсенето и предлагането на пазара на труда, като се вземат под внимание и
становищата на общините, за да се постигне необходимия консенсус. Одобрено бе едно
предложение по проект „Подкрепа за заетост”, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от европейския социален фонд, за
разкриване на 164 работни места.
Проведено е едно заседание на Областната транспортна комисия, приети са 3 бр.
решения. Членовете на комисията разглеждат, обсъждат и вземат решения по внесени
предложения от общини за откриване на нови автобусни линии (курсове) и промени в
маршрутни разписания на автобусни линии (курсове) от Областната транспортна схема,
както и за откриване на нови автобусни линии (курсове) и промени в маршрутни разписания
на междуобластни автобусни линии (курсове) от Републиканската транспортна схема, квота
на Област Кърджали. През отчетния период е разгледано, обсъдено и решено едно
предложение от община Кърджали, едно от община Кирково, а едно предложение на община
Кирково бе отхвърлено. От тях 2 се отнасят за изменения и допълнения в Областната
транспортна схема и едно - за изменения и допълнения в Републиканската транспортна
схема.
По направление „Трудова заетост”.
През отчетния период се реализира Регионалната програма за заетост „Младост и
опит 2015”. По програмата бе подготвен и подаден формуляр за осигуряване на заетост на 9
безработни лица за 9 месеца, но поради намаление в предвидените средства в Националния
план за насърчаване на заетостта през 2015 г., са наети 5 безработни лица за срок от 6 месеца.
По Национална програма „Старт на кариерата” за 2015 г. са заявени 5 работни места в
Областна администрация-Кърджали. Същите са одобрени, проведена е процедурата по
подбора и са назначени на работа 5 младежи за 9 месеца. За 2016 г. е подадена заявка за 2
работни места, които са одобрени и е проведен подбор.
За период от 4 месеца бяха назначени 163 безработни лица по Проект „Подкрепа за
заетост” към ОПРЧР 2007-2014 г., разпределени в 18 териториални звена на изпълнителната
власт във всичките седем общини на територията на област Кърджали. През първите два
месеца наетите лица преминаха обучение по ключова компетентност 5 „Умения за учене” и
специфично обучение на работното място, проведени от 17 служители от Областна
администрация – Кърджали.
Преглед, коментари и съгласуване на работни документи, касаещи новата оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” (Областният управител на Област
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Кърджали е член на Комитета за наблюдение на програмата като представител на РСР на
ЮЦР).
По направление „Социални услуги”.
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и
програми в социалната сфера, а резултатите са основа за междинен преглед и актуализация
на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Кърджали (2011-2015 г.)
по отношение на приоритетните направления и целите, както и за етапно планиране на
оперативните задачи в хода на изпълнението. През отчетния период се изготви междинна
оценка за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Кърджали за
периода 2011-06.2014 г. За целите на разработването на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в Област Кърджали през следващия период 2016-2020 г., бе изготвен и
анализ на потребностите от социални услуги в областта. Сформира се екип и започна
разработването на новата стратегия, като се очаква тя да бъде приета от членовете на
Областния съвет за развитие в началото на 2016 г.
През отчетния период в област Кърджали бе учреден Областен координационен
механизъм за деинституционализация на деца до 3 г., като част от проект „Областен
координационен механизъм - модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между
гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009 – 2014“, реализиран от фондация „Надежда и домове за
децата” – клон България. ОКМД е платформа за пряка съвместна дейност по конкретни
проблеми, възникващи в процеса на работа по реинтеграция на децата в семействата.
Създадоха се условия за изключително добро взаимодействие между всички ангажирани
институции на територията на област Кърджали и неправителствения сектор, подобри се
координацията и съгласуваността в работата на институциите по процеса на
деинституционализация. Проведени бяха и две обучения за членовете на ОКМД –Кърджали,
както и Кръгла маса по въпросите на деинституционализацията.
Направление „Транспортно обслужване и безопасност на движението”:
Издадените решения на Областния управител за предприемане на спешна мярка за
пряко възлагане на автобусни линии от общинските, областната и републиканската
транспортни схеми не лишават населението от непрекъснат автобусен превоз. За отчетния
период бяха издадени две разрешения по реда на Регламент 1370 – едно на община
Крумовград и едно на община Черноочене.
Изготвен бе отчет за изпълнение на мерките, заложени в Националната стратегия за
безопасност на движението по пътищата.
По направление „ Стратегическо планиране и европейски програми“
През отчетния период администрацията приключи успешно изпълнението на два проекта,
финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз. Първият - „Съвместна туристическа
инициатива / JTI-TARGET” приключи с изпълнение на всички дейности на 31.12.2014 г. и
верифициране на всички разходи на 16.01.2015 г. Проект “Повишаване квалификацията и
професионализма на служителите в Областна администрация – Кърджали” по приоритет 2.2 на
Оперативна програма „Административен капацитет” приключи отчитането си през тази година с
верифициране на всички направени разходи. В резултат на този проект 22 служители от
администрацията преминаха обучение към Института по публична администрация на тема „Лични
умения за ефективно управление”, 21 служители участваха в обучение за екипна ефективност, петима
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служители придобиха сертификати за ниво В1 по английски език и петима – за ниво В1 по гръцки
език.
По искане на Министерството на туризма бе разработено и изпратено предложение за
дейности в проект на Министерство на туризма по Програма EDEN 2015 „COS-TEDEN-2015-3-05European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations and awareness raising”.
Във връзка с подготовката за следващия планов период и предстоящото отваряне на поканите
за кандидатстване по програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г. бе подготвен списък
с проектни идеи, които са представени на работна среща на Областния управител с представители на
институции от Република Гърция в гр. Смолян на 17.04.2015г.
Проведени бяха работни срещи и се изготви предложение за стратегически проект по
програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г., ПО 2:Устойчив и приспособим към
климата трансграничен регион за намаляване на последиците от бедствия чрез прилагане на мерки за
намаляване риска от наводнения в трансграничния регион за постигане на устойчивост в условията
на изменящия се климат, с партньори Областна администрация Смолян, Областна администрация
Кърджали, Областна администрация Благоевград и Областна администрация Хасково.
Областна администрация – Кърджали подписа споразумение за участие в Европейско
обединение за териториално сътрудничество с наименование „Иновативна Европа” (ЕОТС ИНЕВ) и
проведе първоначални срещи за включване към ЕОТС „Cohesion Gate”.
По направление Туризъм .

•
Участие в работна среща с министъра на туризма в ОА Кърджали – януари
2015 г.;
•
Организационна подкрепа за провеждане на фестивал „Бъдеще с традиции
2015”;
•
Изискване, обобщаване и изпращане на информация до министерството на
туризма относно необходимостта от поставяне на указателни и информационни табели до
туристическите обекти;
•
Разработване и изпращане на предложение за дейности в проект на
Министерство на туризма по Програма EDEN 2015 „COS-TEDEN-2015-3-05-European
Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations and awareness raising”;
•
Участие в научна-практическа конференция за развитие на туризма в област
Кърджали;
Във връзка с подобряване качеството на живот на социалноуязвимите групи от
населението на област Кърджали бяха изготвени и изпратени:
- информация до Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси (НССЕИВ) за напредъка по изпълнението на Областна стратегия
за интегриране на ромите и на лицата в неравностойно положение от другите етнически
групи в област Кърджали (2012-2020 г.) по въпросник от Европейската комисия;
- информация до НССЕИВ относно реализираните дейности от институциите през
2014 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и на лицата в
неравностойно положение от другите етнически групи в област Кърджали (2012 – 2020 г.)
във връзка с мониторинговия доклад на НССЕИВ.
По направление Международно сътрудничество.
Проведени срещи и осъществена кореспонденция с Министерството на външните работи,
Министерството на туризма и областния управител на Регион Източна Македония и Тракия относно
разрешаване преминаването на автобуси през граничен преход „Маказа”.
Проведени процедури, избрани изпълнители и извършени дейности за доизграждане на
граничен преход „Маказа”.
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ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
През 2015 год. експерти от Областна администрация взеха участие в
информационна среща за земеделските производители с участието на Министъра на
земеделието и храните и експерти от Министерството за запознаване със Схемите и мерките
за директните плащания, промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и правилника за прилагането му, използването на мерите и пасищата, проведена от
Областна дирекция „Земеделие” – Кърджали на 06.03.2015 г.
Експерти от Областна администрация взеха участие в различни форуми и
комисии, както следва:
- Участие в заключителна конференция по стратегически проект „Съвместни
референтни стратегии за земеделски дейности с намалени разходи” (AGRO_LESS) на 29 и
30.10.2015г. в гр. Солун, Република Гърция.
- Участие във Форум за ориенталски тютюни - 2015г. организиран от
Международната асоциация на тютюнопроизводителите и проведен на 11.09.2015г. в гр.
Комотини.
- Участие в заключителна конференция по проект „Странджа/Йълдъз е планината
без пожари” по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, проведена от
Регионална дирекция по горите – Бургас в гр. Бургас, на 22 – 23 януари 2015 г.
- Участие в заседание на комисия назначена със Заповед № РД-09-206/07.09.2015г.
на Областния управител за изместване на землищните граници между гр. Кърджали и
с. Опълченско, проведено на 20.10.2015г. от 10 часа в зала 202 на Областна администрация
Кърджали.
Проведени са консултации на земеделски производители относно
кандидатстването за субсидиране по схемите и мерките по директните плащания на площ и
националните доплащания и за разработване на инвестиционни проекти и кандидатстване по
схемите и мерките по Програмата за развитие на селските райони, по проблеми с
възстановяване на наследствени земи и тютюнопроизводството. Дадени са консултации на
граждани и са извършени проверки в одобрените Планове на новообразуваните имоти по
параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на община Кърджали.

ИКОНОМИКА
През отчетния период са организирани и проведени две информационни срещи с
бизнеса от Област Кърджали:
- представителите на Националната агенция за приходите (НАП), дирекция „Инспекция
по труда - Кърджали”, Териториално поделение на Националния осигурителен институт –
Кърджали и ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" запознаха присъстващите с
актуални моменти в нормативната уредба.
- представители на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”
към Министерство на икономиката и Дирекция „Бюро по труда” – Кърджали запознаха
работодателите с отворени процедури за кандидатстване по ОП „Конкурентно способност“ и
ОП „РЧР“
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На заседание на Регионален съвет за развитие на Южен централен район проведено на
19.03.2015 г. е представена актуална информация за състоянието на проектите: „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.
Периодично е актуализирана базата данни на интернет страницата на Областна
администрация Кърджали относно:
- подадените и одобрени проекти по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” в секция „За предприемачи”
- отворени схеми за кандидатстване по ОП ”Конкурентоспособност” и Програмата за
развитие на селските райони.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
В началото на 2015г. стартира Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради, координирана от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Във връзка с реализирането на Програмата на територията на
Област Кърджали са извършени следните дейности:
- Участие в организацията и провеждането на Работна среща във връзка с
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с
участието на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, представители на
общините, домоуправители и граждани от Област Кърджали, проведена на 08.02.2015г. (неделя)
в Дома на културата в гр. Кърджали от 17.00 часа.
- Проверка на постъпили в Областна администрация Кърджали пакет от документи
към договори сключени между кметовете на общините и сдруженията на собственици, както
и на договорите за целево финансиране преди подписването им от страна на Областния
управител. За извършената проверка е изготвен и попълнен контролен лист по образец. За
отчетния период проверени и обработени пакет от документи за 52 сгради и договори.
- Препратени 10 бр. указания на МРРБ до общините от Област Кърджали във връзка
с реализирането на Програмата.
- Изготвена ежеседмична информация за текущия напредък по Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
област Кърджали, която е изпращана по електронна поща в МРРБ.
- Проверени и прегледани заложени референтни стойности от страна на общините
за отделните дейностите в документацията за възлагане на обществена поръчка по
Националната програма съгласно контролен лист. За отчетния период е проверена
документация за 9 броя обществени поръчки (6 броя за обществени поръчки на Община
Момчилград и 3 броя на Община Джебел).
- Участие в работна среща на Управляващия комитет по проект „Стратегически
действия за насърчаване отоплението и охлаждането от възобновяеми източници" на
Асоциацията на родопски общини (АРО) и Черноморски изследователски енергиен център,
проведена на 30.09.2015г.
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Изпълни са мерките по енергийна ефективност заложени като задължения на
областните управители и кметове на общини в Закона за енергийната ефективност. Изготвен
и представен в Агенцията за устойчиво енергийно развитие отчет за изпълнението на
плановете за енергийна ефективност за 2014г. на Областна администрация Кърджали.
Изпратени в Агенцията за устойчиво енергийно развитие отчетите за изпълнението на
плановете за енергийна ефективност за 2014г. от общините на територията на Област
Кърджали. Дадени указания на експертите от общинските администрации отговорни за
управлението на енергийната ефективност за изготвянето на отчетите.
Изготвена е информация относно изпълнението на общинските дългосрочни и
краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива от общините от област Кърджали, разработени в съответствие с чл.
10, ал. 1 от ЗЕВИ за 2014г., която е представена в Агенцията за устойчиво енергийно
развитие. С това са изпълнени ангажиментите на Областния управител на Област Кърджали
и на Кметовете на общините от Област Кърджали по ЗЕВИ в законоустановения срок.

ЕКОЛОГИЯ, ВОДИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Експерти от Областна администрация взеха участие в различни форуми, както следва:
- среща по въпроси, касаещи провежданата реформа в отрасъл водоснабдяване и
канализация и ролята на асоциациите по ВиК при управлението на ВиК системите и
предоставянето на услуги;
- конференция за стартиране на проект „Проучване на трансграничните подземни
водни тела между България и Гърция” BG-GR GWB – 08.10.2015 г.
- консултации за разработване на Плана за управление на риска от наводнения - Карти
на районите под заплаха от наводнения и карти на районите в риск от наводнения в
Източнобеломорски район за долната част на басейна на р. Арда на 12.10.2015 г.
- обучителен курс за специалистите, работещи в областта на здравеопазването от
всички Областни администрации в страната на 13.10.2015 г.
- заседания № 20 и № 21 на Басейновия съвет към Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район”.
- работна среща за популяризиране на предстоящото преминаване към свободен пазар
на електроенергията.
- работна среща във връзка с кампанията „Да изчистим България за един ден!” на „БТВ
Медиа Груп” ЕАД, в това число и координация и отчитане на кампанията „Да изчистим
България заедно!” на „БТВ Медиа Груп” ЕАД.
В изпълнение на Закона за водите е сформирана междуведомствена комисия за
проверка на проводимостта на речните корита със Заповеди №№ РД-09-66/30.03.2015 и РД09-210/09.09.2015 г. на Областния управител, която извърши пролетни и есенни контролни
проверки на проводимостта на речните корита на територията на област Кърджали. В
резултат са изготвени:
- 8 броя констативни протоколи, 2 бр. количествено-стойностна сметка, 2 бр. планграфик за почистване на участъци от речни корита в област Кърджали през 2016 г.
- подадени са искания за финансиране на превантивни дейности по чл. 12 от
Правилника за организация на дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване
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и подпомагане към Министерски съвет (за почистване на участъци от речни легла в
извънурбанизираните територии в област Кърджали) – 2 бр.
- изготвен и предоставен на Министерски съвет доклад до Министър-председателя на
Република България относно техническото и експлоатационно състояние на потенциално
опасните водни обекти - язовири, хвостохранилища, проводимостта на речните легла,
състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги – публична държавна
собственост на територията на областта и предприети превантивни мерки за недопускане на
щети и ограничаване на вредното въздействие пролетен и есенен - 2 бр.
Със Заповед на Областния управител е назначена комисия за съвместни проверки на
складове-депа за растително-защитни препарати с изтекъл срок на годност – изготвена
заповед и 7 бр. протоколи;
Изготвена е информация за прилагане на Директива 91/271/ЕС за градски
пречиствателни станции за отпадъчни води в общините на територията на област Кърджали
за 2015 г. – на шестмесечие 2 бр.
Подготвени и проведени са две заседания на Общото събрание на Асоциация по ВиК –
Кърджали (АВиК - Кърджали). Съгласно изискванията на чл. 198в, ал. 5 , т. 5 от Закона за
водите, в срок е изготвен и е изпратен годишен доклад за дейността на АВиК – Кърджали. С
оглед самостоятелното обособяване на АВиК – Кърджали е осигурено самостоятелно
помещение в сградата на Областна администрация Кърджали и чрез договор за обслужване с
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) са предоставени
офис обзавеждане и компютърно оборудване. В изпълнение на разпоредбите на този договор
до МРРБ е изпратен и мемориален ордер за заприхождаване на предоставените вещи. За
гореописаните материални активи на 11.03.2015 г. е сключен застрахователен договор за
застраховка на «Имущества на юридически лица, еднолични търговци и организации».
Подготвени и проведени са две заседания на Областната епизоотична комисия на
територията на област Кърджали.
Съгласувани са проект на План за управление на Поддържан резерват „Казъл черпа”
(Женда), проект на План за управление на Поддържан резерват „Боровец”, проект на План за
управление на Поддържан резерват „Чамлъка”, проект на План за управление на Резерват
„Вълчи дол”.
Предоставено е становище относно Задание за обхват и съдържание на Екологична
оценка на Общ устройствен план на Община Кърджали.
Изготвена е актуална информация за състоянието на Проект „Регионален център за
управление на отпадъците в Кърджали”, във връзка със заседание на Регионалния съвет за
развитие на Южен централен район.
Изготвена е актуална информация за състоянието на „Интегриран воден проект за
Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на
водоснабдителната и канализационна мрежа” по Оперативна програма „Околна среда” 20072013, Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-C062/18.01.2013 г.
Изготвен е регистър на язовирните стени и съоръженията към тях.
Държавната здравна политика на територията на област Кърджали се осъществява от
Регионална здравна инспекция – Кърджали (РЗИ-Кърджали). Областна администрация
Кърджали поддържа отлична координация с РЗИ - Кърджали.
Организирана е работата на комисията за изготвяне на Областна здравна карта на
област Кърджали, назначена със Заповед № РД-02-226/26.10.2015 г. на министъра на
здравеопазването, съгласно която председател е Областният управител. Проведени са три
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заседания на комисията. Изготвен е Анализ на състоянието на системата на здравеопазване в
област Кърджали и предложение по ред и образец, определени от методиката за изготвяне на
Областна здравна карта на област Кърджали, утвърдена от министъра на здравеопазването,
като са взети предвид направените предложения от членовете на комисията и
мотивационните писма от ръководителите на лечебните заведения на територията на област
Кърджали. Областната здравна карта на област Кърджали, заедно с цялата първична
информация са изпратени в Министерството на здравеопазването в срок.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ.
През отчетния период е налице добро сътрудничество с общинските администрации и
институциите, съпричастни към проблемите на образованието, културата, интеграцията и
младежките дейности.
Ефективно е партньорството с Регионален инспекторат по образованието Кърджали
при излъчването на изявени дейци на просветата и ученици за награждаване от областния
управител по случай 24 май, провеждането на Похода на училищата, посветен на 100 г. от
Първата световна война, Коледния благотворителен базар под патронажа на областния
управител, както и при много други инициативи.
В сферата на образованието Областна администрация взе участие в събития,
посветени на забележителни дати от живота на училищата в областта, напр. в честванията
на патронния празник на СОУ „Вл.Димитров - Майстора” Кърджали, Празника на английски
език в ОУ „П..К.Яворов” Кърджали, Концерта на талантите в чест на патронния празник на
СОУ «Йордан Йовков» Кърджали», на тържествен концерт на ОУ „Св. Климент Охридски”
Кърджали по случай 55 г.от създаването на училището, Прегледа на маршовата песен за
училищата в чест на Деня на сухопътните войски, организиран от Военен клуб Кърджали,
тържествената церемония по случай връчването на Немските езикови дипломи на випуск
2014/15 г. на ГПЧЕ» Хр. Ботев» Кърджали, Тържествено връчване на наградите от конкурса,
посветен на паметта на Нели Черкезова ”Може! Всичко е възможно!” в ОУ «Й. Йовков»
Кърджали и др.
Експерти от Областна администрация взеха участие в:
- три заседания на Обществено-консултативен съвет към Регионален инспекторат по
образование гр. Кърджали;
- работна среща с директорите на училища и обслужващите звена в област Кърджали
за учебната 2015/2016 г., организирана от РИО Кърджали;
- три събития за реализиране на гражданска инициатива съвместно с ОУ „Св.
Климент Охридски“ гр. Кърджали по проект «Зелена революция в града - зеленчукова
градина в квартала», финансиран от Екологично сдружение «За Земята»;
- обучителен семинар на тема: „Ролята на областните координатори за образование и
обучение на възрастни в България” в Пловдив, организиран от МОН;
- пресконференция за представяне на проект” Интегрирано териториално
сътрудничество за детско здравеопазване и защита” в РЗИ Кърджали;
- семинар” Обучение за изготвяне на местни планове за превенция и ограничаване на
младежката безработица” в Хасково, организиран от Института за подготовка на служители
в международни организации;
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- национална конференция „Местни планове за превенция и ограничаване на
младежката безработица” в София;
- международна научна конференция „Първата световна война на Балканите и
встъпването на България в нея”;
- кръгла маса по проект „Център за консултиране и подкрепа на жени, жертви на
насилие» в НЧ «Обединение 1913». Кърджали;
Областна администрация присъства на финализирането на проектите към Центъра за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)
„Нашето бъдеще е в нашите ръце”, „Искам, знам и мога” в ОУ с. Миладиново и „Ръка за ръка
в подготовка за бъдещето” (Фестивал на знанията „В приказния свят) в ОУ с. Конево.
Във връзка с младежките дейности е изготвен и публикуван в сайта на ОА Областен
календар за спортните дейности през 2016 г.
До министъра на младежта и спорта са изпратени Аналитична справка по отчета с
информация по индикаторите, заложени в Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.
за 2014 г. и Годишен план за младежта в област Кърджали 2015 г., публикуван в сайта на ОА.
Изготвена и изпратена е обобщена информация до ДАЗД за резултатите от проверките
на необезопасени и неизползваеми сгради и строежи в област Кърджали с цел запазване
здравето и живота на децата.
Изготвен е отчет пред ДАЗД за организацията и провеждането на Третата глобална
седмица за пътна безопасност на тема „Децата и безопасността на движението по пътищата”
4-10 май 2015 в област Кърджали.
Популяризира се Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни
произшествия - 15 ноември 2015 г.
На 03-04.10.2015 е организиран и проведен Поход по стъпките на българската армия,
посветен на Първата световна война, с ученици от средните училища на област Кърджали
съгласно Постановление № 77 от 2 април 2015 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за 2015 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и
участието на България в нея.
В похода взеха участие туристическите отряди от ГПЧЕ „Христо Ботев” Кърджали,
СОУ„Отец Паисий” Кърджали, ОУ„Св. Св. Кирил и Методий” Кърджали, ОУ „Св.Климент
Охридски” Кърджали, СОУ„Васил Левски” Крумовград, СОУ„Васил Левски” Ардино и
СОУ„Христо Смирненски” с. Черноочене. Те положиха венци пред паметниците на героите в
Първата световна война и изнесоха кратки литературно-музикални програми. Нощувката на
част от участниците бе в Национален ученически лагер за военно обучение с. Широко поле,
където се организираха военни игри под ръководството на ОЗ Минчо Гумаров.
Заключителната церемония се състоя на 04.10.2015. пред Паметника на Освободителите в гр.
Кърджали, на която и.д. областен управител на област Кърджали Селвие Ахмед връчи грамоти
и предметни награди на участниците в похода.
Походът се предвождаше от подп. Ангел Димитров - гл. експерт в дирекция
„Съвместни съоръжения и координационни дейности” в Щаба на отбраната, Иво Антонов началник отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание” в МО, майор Златко
Белев - заместник началник на Военно окръжие Кърджали, Ани Иванова от Военен клуб,
секретарят на Туристическото дружество Ангел Матушев, експерти от Областна
администрация. Походът беше широко отразен в медиите.
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Дейности за популяризиране на културното наследство.
Областна администрация взе участие в:
- междуведомствена комисия в МК във връзка с предложението на „Дънди Прешъс
Метълс Крумовград” ЕАД за отнемане на статута на археологическа недвижима културна
ценност „Рудник за добив на злато от късната бронзова епоха”, м. Ада тепе, гр. Кърджали;
- работна среща „Библиотеката - активен участник в обществените процеси на местно и
регионално ниво” в Пловдив;
- фестивал "Бъдеще с традиции - 2015" в Кърджали;
- две заседания на Областната комисия „Военни паметници”.
Изготвен и изпратен е на министъра културата Културен календар на област Кърджали
за 2016 г. Същият е публикуван в сайта на ОА.
По случай 24 май във Военен клуб Кърджали областният управител награди с грамоти
и предметни награди 19 ученици и 3 ученически екипа за постигнати високи резултати и
достойно представяне на област Кърджали в състезания, олимпиади и фестивали, 12 изявени
учители за висок професионализъм и принос в развитието на просветата в област Кърджали и
11 културни дейци за висок професионализъм и принос в развитието на българската култура в
област Кърджали.
На 20 юни под егидата на областния управител се проведе Регионалният преглед на
българското народно творчество за подбор на участници в 11-то издание на Националния
събор в Копривщица (7-9 август). Участваха състави от Кърджали (Тракийско
дружество„Димитър Маджаров”и НЧ „Родопски фар 1938”), община Джебел (НЧ „Димитър
Благоев 1963” с. Припек) община Крумовград (ОУ„ Михаил Христов“ с. Аврен, НЧ „Бяло
море 1929“ с. Черничево, НЧ „Кирил и Методий” с. Егрек, НЧ “Христо Ботев 1914” гр.
Крумовград), община Кирково (НЧ „Родопска пробуда 1935”с. Тихомир) и община Ардино
(НЧ „Родопска искра 1921” гр. Ардино).
Комисията одобри 12 състави и 4 индивидуални изпълнители от читалищата на
горепосочените общини за участие в Единадесети юбилеен национален събор на българското
народно творчество „Копривщица 2015”, които представиха достойно област Кърджали на 7
август 2015 г. Участниците се завърнаха с 22 грамоти и 16 плакета. Тракийско дружество
„Димитър Маджаров” Кърджали и НЧ “Христо Ботев 1914” гр. Крумовград бяха отличени с
плакети за цялостно постижение. В писмо до областния управител зам-министърът на
културата Б.Банов изрази благодарност лично към него и екипа му за отличната организация
за представянето на област Кърджали по време на събора.

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Получени са 43 съобщения по ЗУТ от общинските администрации и са извършени
съответните проверки в тези администрации.
Получени са и са проверени 7 съобщения по ЗКИР от Служба по геодезия,
картография и кадастър Кърджали.
Приета е екзекутивна документация на един обект, отразяваща несъществени
отклонения от одобрения инвестиционен проект по ЗУТ.
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Проведени са 2 бр. процедури по ЗКИР за промяна на землищни граници на населени
места в област Кърджали и са изготвени 2 бр. протоколи, одобрени от Областния управител;
Извършени са 11 проверки на място по сигнали на граждани, искания на общински
администрации, относно нарушен достъп до имот, незаконно строителство, опасност от
бедствия и др. и са съставени 11 бр. вътрешни доклади или констативни протоколи.
Извършени са 7 бр. проверки по документи на 7 обществени поръчки на община
Момчилград и община Джебел, за съответствие с референтните стойности на МРРБ при
изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради – изготвени 7 бр. контролни листове и 7 бр. справки със стойности на
отделните видове дейности за квадратен метър РЗП;

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ, НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИ ДЪРЖАВНА
СОБСТВЕНОСТ

През периода са съставени 111 броя актове за имоти държавна собственост,
находящи се на територията на Област Кърджали.
Всички съставени актове за държавна собственост са въведени в Информационната
системата за обслужване на документите за "Публична/частна държавна собственост" и са
вписани в Главен регистър ІІІ за държавна собственост.
Изпратени са на МРРБ заверени копия от всички съставени през 2014 година АДС.
Всички съставени актове са окомплектовани и архивирани в отделни досиета.
Заверени копия от вписаните АДС са изпратени с писма на ведомствата, които са поискали
съставяне на АДС и в СГКК-Кърджали при наличие на ККарта на съответното населено
място или землище на същото. Оригиналите на актовете за държавна собственост са
подписани и вписани в съответните Служби по вписвания по местонахождение на имотите и
са архивирани в книги на имотите - държавна собственост.
Упражнен е надзор на всички предоставени от общините актове за общинска
собственост. Същите актове са вписани в спомагателните регистри на АОС по общини и са
архивирани в специални класьори.
Окомплектовани и обработени са 97 броя преписки /издадени заповеди за отписване
на имоти от книгите на имотите-държавна собственост, изпратени на правоимащите,
съответно нанесени в спомагателните регистри по общини, нанесени промените върху
хартиените екземпляри на АДС и в електронната програма „Регистър имоти”, на територията
на областта по общини/, от които за:
Търговски дружества – 9 бр.
Общини – 26 бр.
По силата на реституционни закони /ЗАВОИ/ в полза на физически лица - 5 бр.
В полза на физически и юридически лица, закупили имоти - ДС – 57 бр. / в т. ч и 4
бр. закупени чрез ОУ/
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Обработени са 5 преписки по искане за закупуване на имоти - ЧДС и прекратяване
на съсобственост чрез продажба дяла на държавата. Имотите са продадени по реда на ЗДС и
ПП ЗДС.
При обработването на преписките за продажба на имоти – искания за издаване на
скици, данъчни оценки; приемане и проверка на представени в срока платежни документи,
изготвяне на Заповеди, подписване на договорите от купувачите и извеждане в специален
регистър, връчване на договорите на купувачите за вписване в Служба по вписвания.
Подготвена е тръжна документация, Заповед за откриване на процедура за
провеждане на търг за продажба на имот – ЧДС, находящ се в с. Габрово, община
Черноочене.
Преписки по реда на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне право на
собственост върху имоти-ЧДС:
Обработени са 4 бр. преписки - становища пред МРРБ за имоти находящ се в с.
Дядовци, община Ардино, в управление на МО; имот, находящ се в землището на с.
Вълкович, община Джебел и 2 имота в землището на с. Пресека, община Кирково.
Сключени са Договори за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху
тези имоти на общините след Решения на Министерския съвет, съответно вписани в
службите по вписвания и отписани от книгите на имотите - ДС.
В управление на областния управител на област Кърджали са 139 имота държавна
собственост.
През отчетния период са обявени 3 търга за отдаване под наем на имоти - ДС в
управление на ОУ, 2 от които са приключили със сключване на договор за наем, а за 1
процедурата е прекратена поради липса на кандидати.
- Безвъзмездно е предоставено право на ползване на 1 помещение ЧДС на
синдикална организация.
- Безвъзмездно за управление са предоставени 6 имота ЧДС на общини и ведомства
- Извършени са проверки относно целесъобразното ползване и състояние на 6 имота
ДС. За резултатите е съставен констативен протокол и са предприети последващи действия.
- Извършени са действия по отнемане на управление на 2 имота, поради отпаднала
необходимост от други ведомства.
- Извършена е проверка по инвентаризационните описи на гл. счетоводител за
имотите – държавна собственост за цялата на 2015 г.
- Изготвена е справка за имотите, заведени по баланса на ОА.
- Попълнени, заверени и заведени са декларации по чл.14 от ЗМДТ за имотите –
държавна собственост по общини;
- Изготвени са декларации по чл. 29, ал.3 от НОАМТЦУТОЧ за освобождаване от
такса-смет свободните имоти-държавна собственост и заведени по общини.
- Изготвени са искания за данъчни оценки за имотите, заведени по баланса на ОА и
изготвени писма до кметовете по общини.

23

ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
Цялостната дейност относно защитата при бедствия в област Кърджали се
регламентира от Закона за защита при бедствия, Закона за въоръжените сили на Република
България, подзаконовите нормативни актове, указанията и разпорежданията на Министърпредседателя, на Министъра на вътрешните работи и действащите на територията на
областта планове и инструкции.
Съгласно Вътрешните правила за осъществяване на контрол в Областна
администрация Кърджали, по исканията за финансиране и контрол по изпълнение на
решенията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет на основание чл.3. /1/ за осъществяване на дейността си по чл.1, ал.1 и
ал.2, областният управител е назначил със заповед постоянно действаща експертна комисия,
която осъществява контрол по исканията за финансиране, извършените дейности и
разходване на средствата отпуснати от МКВПМС за финансиране на обекти по реда на чл.58
от Закона за защита от бедствия.
На основание Раздел I от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
/МКВП към МС/ за финансиране на превантивни дейности e внесено 1 брой искане от
съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, на който е направен оглед на
място, прегледана е приложената документация и е дадено становище по целесъобразност в
регламентирания срок.
- На основание Раздел ІІ от Правилника за организацията и дейността на МКВП към
МС за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствия на включените чрез оперативните центрове сили и
средства на единната спасителна система са подадени 22 броя искания от съответните
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, на които е направен оглед на място,
прегледана е приложената документация и са дадени 18 становища по целесъобразност в
регламентирания срок. Направени са оглед на място на всички обекти описани в исканията,
тъй като в много от тях са включени група обекти. Прецизирана е необходимостта от
изпълнението им и е отчетено, че в случая са взети правилните решения и изпълнени
съответните мероприятия.
В това число са обработени в срок и е дадено становище по целесъобразност относно
искания подадени в МКВП към МС от общините в област Кърджали в изпълнение на
Заповед №РД-09-50/07.03.2015 година, с която се обяви бедствено положение на територията
на област Кърджали, вследствие на обилни снеговалежи. На територията на седемте общини
са извършени мероприятия извън предвидените в подписаните договори с дейност зимно
поддържане. Цялата представена документация с извършените непредвидени разходи е
прегледана. С ПМС №82 от 06.04.2015 година са отпуснати средства от МКВП към МС на
общините в размер одобрен в становищата по целесъобразност на Областния управител.
- На основание Раздел ІІІ от Правилника за организацията и дейността на МКВП
към МС за предоставяне средства за извършване на неотложни възстановителни работи за
трайно възстановяване на имоти - държавна или общинска собственост, читалища и
молитвени домове на религиозни институции, които са засегнати от бедствия или са в
състояние, което застрашава живота или здравето на населението са подадени 83 искания от
съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, на които е направен оглед
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на място, прегледана е приложената документация и са дадени становище по
целесъобразност за 27 обекта в регламентирания срок.
Извършен е оглед на място от Междуведомствената комисия в състав съгласно
Вътрешните правила на 7 обекта, за които още не са внесени искания.
Изготвено е и е подадено в МКВП към МС искане с приложен технически проект за
предоставяне на средства за извършване на аварийни и неотложни възстановителни работи
за трайно възстановяване на имоти - държавна собственост, за обект: „Мероприятия за
корекция на река Кокез дере в зоната на моста на км 18+00 на път KRZ1436/ІІ-58/ КомунигаЖенда-язовир Боровица“, община Черноочене.
Организиран и контролиран е процеса във връзка с изготвянето и съгласуването на
техническия проект. Изготвяна е документацията във връзка с обявяването на процедурата за
възлагане в АОП, избора на изпълнител и строителен и инвеститорски надзор, изготвянето
на оценката за обхвата и съдържанието на проекта съгласно нормативната уредба и
издаването на Разрешение за строеж. Извършените СМР на обекта са приети с Акт образец
16 от 28.12.2015 година. Издадено е разрешение за ползване от Дирекция за национален
строителен контрол.
С Решение №735 от 18 септември 2015 година, на основание чл.18 от Закона за
държавната собственост Министерският съвет в т. 4 определи Областна администрация –
Кърджали за възложител на обект „Граничен контролно-пропускателен пункт „Кърджали –
Комотини“, както и да предприеме необходимите действия свързани с довършване. От
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за сметка на
„Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и
управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално
сътрудничество“ за 2015 година в размер на 363 000 лева. Проведени са процедури, избрани
са изпълнители. Дейностите по обект: „Доизграждане на Граничен преход „Маказа“ –
„Поставяне и монтиране на съоръжения“ са изпълнени съгласно изискванията на изготвения
проект и разпоредбите от нормативната уредба.
Със Заповед №139 от 27.06.2014 година на министър-председателя е създадена
Междуведомствена работна група с представители на министерства и ведомства, с цел
оценка на щетите причинени от бедствия и размера на разходите за необходимите действия
по непосредственото възстановяване на функционирането на инфраструктурата и
предприятията. С Постановление №434 от 18.12.2014 година са определени органите и реда
за управление и контрол на средствата от фонд „Солидарност“ /Фонда/ на ЕС. В случай на
настъпване на регионално или национално бедствие в съответствие с Регламент /ЕО/
№2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 година за създаване на фонд „Солидарност“ на
ЕС, изменен с Регламент /ЕС/ №661/2014 година на Европейския парламент и на Съвета от
15 май 2014 година се подава заявление за подкрепа от Фонда. Областните управители
обобщават информацията от засегнатите общини за разходите за необходимите действия за
непосредствено възстановяване на функционирането на инфраструктурата, предприятията,
културното наследство, почистване на засегнатите от бедствието области и др. В изпълнение
на І-ва апликационна форма по повод бедственото положение от лятото на 2014 година са
разпределени отпуснати средства за възстановяване на инфраструктурата в състоянието й
преди настъпването на природното бедствие. Извършен е оглед на място на всички обекти, за
които е подадена информация и са определени кои да бъдат финансирани. Изготвена е
информация в изискуемия обем и съдържание, осъществена е необходимата кореспонденция,
подготвени са протоколите за проведени срещи с първостепенни разпоредители с бюджетни
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кредити. В резултат три обекта на територията на община Кърджали и един в община
Ардино получиха финансиране и започна процедура по възстановяването им. Обобщавана е
информация за настъпване на природно бедствие, необходима за изготвяне на заявление за
подпомагане със средства от Фонда за периодите декември 2014 година, 31 януари-02
февруари 2015 година и на 07 март 2015 година /заявленията се подават не по-късно 8
седмици от настъпване на бедствието/. Изпълнявам ангажиментите делегирани на областния
управител, в изпълнение на регламента за управление и контрол на средствата от Фонда.
Във връзка с бедствието от 30 януари – 4 февруари 2015 година, причинено от
тежките зимни условия на територията на страната и подаденото от България трето
заявление за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за покриване на част от разходите
по спешни мерки за възстановяване на инфраструктурата беше одобрена помощ за страната в
размер на 6 377 815 евро. При разпределението на средствата между териториалните органи
на все още неизвършени операции за възстановяване на щети за бедствието от 30 януари – 4
февруари 2015 година на област Кърджали бяха отпуснати средства в размер на 206 054,97
лева. Извършен е оглед на място на всички обекти, за които е подадена информация и са
определени кои да бъдат финансирани. Изготвена е информация в изискуемия обем и
съдържание, осъществена е необходимата кореспонденция, подготвени са протоколите за
проведени срещи с първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. В резултат четири
обекта на територията на общините Ардино, Кърджали, Крумовград и Момчилград получиха
финансиране и започна процедура по възстановяването им.
В изпълнение на Заповед №Р-252 от 12 декември 2014 година на министърпредседателя са съставени екипи с координацията на Областния управител, от представители
на басейновите дирекции, „НЕК“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, РД ПБЗН и съответната
община с цел изясняване на собствеността, отговорностите и контрола за техническото
състояние на определени със списък язовири във връзка с превенция от наводнения. По
утвърден от Областния управител график се извърши проверка на 15 броя язовири, за които
са изготвени констативни протоколи по зададен образец, относно собствеността и
техническото им състояние. В изпълнение на Заповедта е изготвена справка с обобщена
информация за водни обекти на територията на областта и определени техни параметри.
І. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЪКОВОДСТВОТО НА ЗАЩИТАТА
ПРИ БЕДСТВИЯ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
1. Дейности по изпълнението на превантивни мерки за недопускането и/или
намаляването на последиците от бедствия.
•

Потенциално опасни водни обекти:

Във връзка със задълженията по Закона за водите е сформирана постоянно действаща
междуведомствена комисия по заповед на Областния управител за извършване на пролетни и
есенни проверки на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасни
водни обекти.
Извършени са проверки на техническото и експлоатационно състояние, и аварийно
планиране на потенциално опасните водни обекти – държавна, общинска и частна
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собственост, за предпазване от вредното въздействие на водите, застрашаващи живота и
здравето на населението и инфраструктурата на територията на област Кърджали, от
Междуведомствена комисия с представители на Областна администрация Кърджали,
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район”, „Напоителни системи” ЕАД – клон Хасково, „Земинвест” ЕАД
– гр. София, „ВиК” ООД Кърджали, НЕК ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади”,
представители на съответните общини и представители на териториалните звена на горските
стопанства на територията на областта.
Проверките са извършени по график на основание Заповед № РД-09-63/27.03.2015 г. и
Заповед № РД-09-219/10.09.2015 г. на Областния управител на област Кърджали. За всички
проверки са съставени констативни протоколи и по преценка на комисията са направени
предписания, касаещи сигурността на съоръженията.
И при двете проверки, приключили съответно през м. Април и м. Октомври 2015 г.,
комисията извърши огледи на 35 язовира, определени като потенциално опасни, и зоните до
500м на язовирните стени в общините Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали,
Момчилград и Черноочене. Проверено беше и едно хвостохранилище - „Кърджали – 2”,
собственост на „Горубсо–Кърджали” АД. Дадени бяха съответните предписания и препоръки
на собствениците за отстраняване на нарушенията.
Проверените водни обекти се разпределят по собственост, както следва:
1. Собственост, включена в капитала на търговски дружества с над 51 % държавно
участие:
- „Напоителни системи” ЕАД – 11 броя;
- „Земинвест” – ЕАД – 16 броя;
- „В и К” ООД - Кърджали – 1 брой;
- Държавно ловно стопанство „Женда” – 1 брой.
2. Общинска собственост:
- община Кърджали - 5 броя.
3. Частна собственост:
- „Горубсо – Кърджали” АД , хвостохранилище – 1 брой;
- Хидротехническо съоръжение „Боровец” – собственост на частно лице.
Техническото и експлоатационно състояние на водните обекти, язовири, В и К
системи, водоеми и други на територията на област Кърджали е сравнително добро.
Констатираните съществени проблеми, свързани със сигурността на проверяваните
язовири са били:
- наличие на огради и мрежи на преливните съоръжения;
- запушени и/или неизправни основни изпускатели;
- обрасли с растителност корона и откоси;
- непочистени речни легла 500 метра след язовирните стени.
При извършването на проверките през 2015 г. не се констатира значителна разлика в
поддържането и експлоатацията на водните обекти. Сухите и мокрите откоси на язовирните
стени на хидротехническите съоръжения са почистени, както и 500 метровата зона след
язовирната стена на повечето обекти. Проверена беше изправността на основните
изпускатели в присъствието на лица от техническия персонал по поддръжката им.
Сроковете за изпълнение на предписанията са в съответствие с реалните възможности
за отстраняване на неизправностите. Осигуряването на проводимостта в 500 метровите зони
от стените на язовирите и отводнителните канавки, чрез премахване на храсти и дървета,
където е необходимо е препоръчано да се извършва целогодишно, а не в определени срокове
до и след провеждането на проверките.
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Във връзка с писмо от ГДПБЗН-МВР до РДПБЗН-Кърджали, с което е указано към
Списъка за 2015 г. да се добавят всички ПОЯ (потенциално опасни язовири), които са били
включени в списъците на ПОЯ за 2011, 2012, 2013 и 2014 г., в графика за проверки е включен
и язовир „Ахрянско“, находящ се на територията на община Ардино, собственост на
„Земинвест” – ЕАД. След проведените есенни проверки през 2012 година и направените
изводи и заключения е взето решение хидротехническото съоръжение да отпадне от списъка
за потенциално опасни водни обекти, поради липса на предпоставки застрашаващи елементи
от инфраструктурата, живота или здравето на населението в близост до същото. При
провеждането на есенната проверки за 2015 година комисията потвърди становището си, че
язовир „Ахрянско“ не отговаря на условията за включването на обекта в списъка за ПОВО.
Констатирани са следните съществени проблеми по обекти както следва:
1. Неизпълнение на предписанията от 2012 година по възстановяването на основните
изпускатели на язовир „Бенковски” (собственост на „Напоителни системи” ЕАД), което
застрашава безопасността на населението, експлоатацията на съоръжението и
инфраструктура, имайки предвид завирения обем от 8 млн. м3.
Язовир „Бенковски” се нуждае от спешно осигуряване на средства за изготвяне на
проект за ремонтни работи на крана на основния изпускател и саваците във водовземната
кула, с цел елиминиране на опасността от преливане на язовира и застрашаване на
населението по поречието на Ахрян дере.
Аварийното изпускане при нужда на язовир
„Бенковски” все още се осигурява от калника на
водовземането, който е аварирал /видно от
приложената към текста снимка/ и се нуждае от
спешни мерки за възстановяването му.
Изпускането през него се явява временно решение
и трябва да се намери решение за кардинално
възстановяване на водовземната кула и основния
изпускател.
Основен проблем при язовир „Бенковски”
е и въпросът със собствеността, който стои по
следния начин: стената на съоръжението е
собственост на „Напоителни системи” ЕАД, а водната площ е собственост на
„Земинвест” ЕАД. Необходимо е този въпрос да се реши, за да се поеме отговорността и
ангажимента за правилната и безопасна експлоатация на съоръжението от един
ответник/собственик.
2. Проблемно е състоянието на преливника на язовир „Сливарка – 1”, собственост
на „Земинвест” ЕАД, където е разрушена долната му част.
3. Необходимо е укрепване на пропадналата част от бетоновата площадка на
помпената станция на язовир „Невестино”, собственост на община Кърджали.
4. Преливникът на язовир „Мургово ”, собственост на община Кърджали, се
нуждае от възстановяване на разрушена част с
дължина около 20 м.
5. На язовир „Жинзифово”, собственост на
община Кърджали, е необходимо да се възстанови част
от разрушения преливник с дължина около 15 м, да се
капсулират двете малки каверни на язовирната стена в
близост до преливника и да се демонтира фланеца на
работещия
втори
по-малък
изпускател.
От
приложената снимка е видно опасното състояние на
преливника на хидротехническото съоръжение. С цел
запазване на целостта и сигурността на язовира,
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община Кърджали кандидатства за отпускане на финансови средства за извършване на
неотложно възстановителни работи за трайно възстановяване на обекта по реда на Раздел ІІІ
от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
6. Възстановена е земеделска собственост от Общинска служба по земеделие в гр.
Момчилград върху част от стената и съоръженията на хидротехническо съоръжение
„Плазище”, собственост на „Земинвест” ЕАД, което определено затруднява поддържането на
язовира. Осъществен е контакт със собственика на имота по Нотариален акт и е запознат с
изискванията на Правилника за правилна и безопасна
експлоатация и поддържане на съоръженията от
хидромелиоративната инфраструктура. Приложената
снимка е сухия откос на стената, превърната в градина
с трайни насаждения. Видно е, че основният
изпускател на хидротехническото съоръжение се
намира в частния имот, което от своя страна
затруднява поддръжката и профилактиката на
спирателните кранове. Собственикът на имота върху
сухия откос е придобил правото на владеене на земята
без в документа да е описан препоръчителен или
ограничителен режим на ползване.
Проблемът е описван във всеки доклад до Министър-председателя от 2011 година
насам.
7. Съществен проблем за безопасността на населението представлява недостроения
язовир „Люляково”, собственост на „Земинвест” ЕАД, където преливникът е на по-висока
кота от недостроената стена. Необходимо е дострояване на язовира.
Проблемът също е описван във всеки доклад до Министър-председателя от 2011
година насам.
Изпратено е и писмо за съдействие до Министъра на земеделието и храните за
предприемане на мерки и действия за доизграждане на съоръжението.
8. . Поради критичното технико-експлоатационно състояние на язовир „Пепелище-2” е
направено предписание да се източи и да не се завирява поради непосредствената близост до
път І-5 от републиканската пътна мрежа и липса на постоянно наблюдение. Предписанието е
със срок до осигуряване на постоянно охраняване и стопанисване на обекта съгласно
изискванията в нормативната уредба.
Обекта е определен в предаварийно състояние и към момента водата в него е източена
до нулев обем.
9. На язовир „Жълтуша“, собственост на „Земинвест”- ЕАД, бетонната подпорна
стена с дължина около 6,00 метра от страна на ската е паднала в преливника вследствие на
свличане. Дадено е задължително за изпълнение предписание да се възстанови проектната
цялост на преливника, отговаряща на необходимите технически изисквания, да се заскали и
да се стабилизира пространството около преливника. Това състояние на преливника е
констатирано на есенната проверка през 2013 г., но не са извършени никакви мероприятия за
обезопасяване и предотвратяване на последващи разрушения.
Проблем остава опазването на аварийните складове от посегателства. Същите са
необходими на собствениците и ползвателите за спешно реагиране при инциденти по
целостта на язовирните стени и съоръженията към тях.
За всички констатирани проблеми от Междуведомствената комисия на обектите по
точки от 1 до 9 са направени предписания за отстраняването им в срок до 29.02.2016 година .
В сравнение с извършените проверки през 2014 г. състоянието на включените в
одобрения от РД ПБЗН Кърджали списък на потенциално опасните водни обекти става все
по-критично. Не се изпълняват и предписания, за които не е необходимо влагането на
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допълнителни финансови средства. На някои обекти мокрият откос е обрасъл с храстовидна
и дървесна растителност, чието премахване би довело до положителна промяна в
устойчивостта и целостта на земно насипните язовирни стени. Това буди тревога, защото е
налице сериозна опасност от възникване на аварийни ситуации.
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
с наш изх. № ОМ-04-513-22,23/21.05.2012 г. 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 действия по обособяването
собствеността на речните легла с цел осигуряване възможност на стопанисващите водоемите
дружества да изпълняват предвидените им в Закона за водите задължения.
Направено е предписание на собствениците на проверените водни обекти да
представят и доклад с оценка на сигурността на язовирната стена и съоръженията към нея по
показателите за конструктивна и технологична сигурност, съгласно членове 48, 127 и 128 от
Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата
експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (ДВ. бр. 17 от 2004 г.) в срок до
29.02.2016 година.
Собствениците на водните обекти са уведомени за дейностите, които следва да
извършат за отстраняване на констатираните нередности и пропуски.
Констативни протоколи се предоставят и на общините, на чиято територия се намират
съответните обекти за сведение и контрол.
Обърнато е и специално внимание на хвостохранилище „Кърджали–2”, собственост
на „Горубсо – Кърджали” АД. Състоянието на стената на хвостохранилището при визуален
оглед е добро. Няма видими деформации по нея. Оросителната система функционира добре.
Устойчивото функциониране на хвостохранилище „Кърджали-2” се гарантира с
мероприятията, залегнали в ежегодно разработвания в „Горубсо – Кърджали” АД Работен
проект, План за управление на отпадъците и План за собствен мониторинг на минни
отпадъци, където за целта е разработен специален раздел. Експлоатационният персонал на
помпената станция осигурява работа на помпените агрегати съобразно одобрен график, води
наблюдения и ги отразява в съответен дневник. Във връзка с осъществяване безопасна
работа в „Горубсо-Кърджали“ и гарантиране на откритост и прозрачност на
взаимоотношенията с всички регулаторни органи е представен Доклад за изпълнение на
дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №409/2011 година за 2014
година. Дадена е препоръка да се предвидят залесителни мероприятия по северната стена, с
цел нейното укрепване.
•
Проводимостта на речните легла и състоянието на системите и
съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите - защитни диги,
корекциите на реки и отводнителните системи в урбанизираните територии:
1. За община Ардино:
1.1. За гр.Ардино – участъка от бензиностанция „Солак” срещу течението на
р.Ардинска по посока Смолян до моста на махала „Азманлар” коритото е изпълнено с
израснала дребна дървесина. Необходимо е изсичане на израснали дървета и почистване на
коритото;
- участъка от Подстанцията срещу течението на „Олджак” дере по посока „Орлови скали” до
сградата на Оздравителна гимназия „Хр. Смирненски” е необходимо изсичане на израснала
дребна дървесина и почистване (изземване) на земен насип по коритото на дерето. Всичко
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това застрашава наводнението на Подстанцията при едни обилни и проливни дъждове и
снегове.
1.2. За с.Бял Извор - от бензиностанцията на Тодор Буров срещу течението на р. Бял
Изворска по посока с. Срънско речното легло на коритото е изпълнено със земен насип ,
наноси от различни отпадъци и дребни храстови израстъци застрашаващи наводнение на
бензиностанцията.
1.3. За с.Падина - участъка след 35 м. от моста в центъра на селото срещу течението
на река Байчево по посока на „Воденицата” до гробището са подкопани стените и праговете
на коритото. Необходимо е изсичане на дървесна маса.
1.4. Участъка на разклона за с. Падина, с. Жълтуша и с. Еньовче в района на моста
свързващ последните две села е нарушено устието на моста за което е необходимо
укрепителни дейности, тъй като са застрашени устоите на моста в резултат на падналите
проливни дъждове през последните месеци.
2. За община Джебел:
През 2015 г. на територията на община Джебел няма извършени корекции на реки и
дерета в границите на урбанизираните територии, поради това, че проблем с проводимостта
на речните корита няма.
През 2015 година няма подадени искания от страна на община Джебел за
финансиране на горепосочените дейности до МКВПМС.
3. За община Кирково:
3.1. С писмо № 66-00-1603/24.08.2015 г. ОбА-Кирково е поискала информация от
кметовете на населени места за наличието на участъци с влошена проводимост на дерета и
речни легла в урбанизирана и извънурбанизираната територия на кметствата.
3.2 Подаден е само един обект – безименно дере в с.Шумнатица с влошена
проводимост на 16.11.2015 г. с вх.№ 10-01-147.
3.3. Актуализирана е заповедта за междуведомствената комисия по чл.140,ал.4, т.1
от Закона за водите.
3.4. Предстои оглед на посочения обект и вземане на мерки за отстраняване на
проблема.
3.5. През настоящата 2015 г. община Кирково не е отправяла искане до МКВПМС,
за финансиране на горепосочените дейности.
4. За община Крумовград:
Назначена е общинска междуведомствена комисия със Заповед № КО-546 от
14.10.2014 г. на кмета на Община Крумовград за извършване на оглед на съществуващите
корекции на реки и диги на територията на община Крумовград, която е направила следните
констатации:
На територията на общината, в границите на урбанизираната територия, няма
изградени диги и направени корекции по поречието на река Крумовица.
5. За община Кърджали:
5.1. Изпълнени мерки по осигуряване проводимостта на речните корита на територия
на община Кърджали.
5.1.1. Почистено е коритото на дере пресичащо с. Глухар и е разрушен стар мост
ограничаващ проводимостта на същото;
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5.1.2. Провежда се процедура по избор на изпълнител на „Корекция на дере в кв.
Байкал”;
5.1.3. Провежда се процедура по избор на изпълнител на „Корекция на дере в с.
Мост”;
5.1.4. Провежда се процедура по избор на изпълнител на „Корекция на дере в
с.Чифлик”;
5.1.5. Отпушени са 5 бр. водостоци по пътя Кърджали –Дъждовница- яз. Боровица;
5.1.6. Направена е корекция на дере в с. Люляково, което при проливни дъждове през
пролетния сезон беше наводнило жилищни сгради в същото село;
5.1.7. Направена е корекция на дере в с. Сватбаре;
5.1.8. В експлоатация е така нареченото „Водно огледало”. Стопанисването на същото
се извършва от община Кърджали, съгласно изискванията. Съоръжението е под наблюдение
24 часа.
5.2. Необходими мерки за изпълнение по осигуряване проводимостта на речните
корита на територия на община Кърджали.
5.2.1. За почистване е дере в кв. Веселчани в близост до бивша баня;
5.2.2. За почистване е дере в с. Глухар;
5.2.3. За почистване е дере в района на административната сграда на ДАП;
5.2.4. За почистване е дере района на ГПЧЕ –пазара;
5.2.5. За почистване е отводнителен канал в района на КАТ;
5.2.6. За почистване е отводнителен канал с. Резбарци;
5.2.7. Необходимо е отводняване на района СОУ „П.Р.Славейков” и ул. „Райко
Жинзифов”;
5.2.8. Необходимо е изграждане на охранителен канал в района на „Сердика”.
6. За община Момчилград:
Със Заповед РД-19-521/29.10.2014 г. на кмета на Община Момчилград е създадена
Междуведомствена комисия, която организира дейности по поддържане проводимостта на
речните корита в границата на урбанизираната територия. Въз основа на издадената Заповед
има съставен констативен протокол от 10.11.2014 г., в който са описани наименованията на
обектите и видовете работи за извършване. Съставена е план-програма за почистване на
речните участъци и корита в община Момчилград съгласно чл. 150, ал.5, т.2 от Закона за
водите.
7. За община Черноочене:
7.1. Необходимо е възстановяване на началото на корекцията на р. Перперешка през с.
Черноочене. По малкото кюне, провеждащо водите през летния период, има разрушени
места от поройните дъждове, които все още не са възстановени поради липса на средства.
Направено е искане пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет (МКВПМС) от кмета на Община Черноочене с изх. № 04-00-156 от
11.06.2014 г., което впоследствие е актуализирано с искане № 04-00-66/23.03.2015 г.
7.2. Необходимост от извършване на корекция на дере – Комунига II етап, за което
Общинска администрация Черноочене има проектна готовност.
7.3. Необходимост от почистване на речното корито на река в населено място с.
Лясково.

32

•
Проводимост на речните легла и състоянието на системите и
съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите - защитни диги,
корекциите на реки и отводнителните системи в извън урбанизираните територии:
Със Заповеди № РД-09-66/30.03.2015 г. и № РД-09-210/09.09.2015 г. на Областния
управител на област Кърджали е възложено на постоянно действащата Междуведомствена
комисия за проводимостта на речните корита извън урбанизираните територии да извърши
съответните проверки.
Състоянието на проводимостта на речните легла в извънурбанизираните територии по
общини е както следва:
1. За община Ардино:
Участък с дължина около 1 км. от бензиностанция „Солак” срещу течението на р.
Ардинска по посока гр. Смолян. Част от дерето е покрито, но е необходимо изсичане и
изкореняване на около 200 бр. дървесна растителност.
2. За община Кирково:
2.1. Участък с дължина 300 м. от р. Кременска до с. Кремен под гробищния парк –
необходимо е пробутване към левия бряг на реката на 500 куб. м. наноси към левия бряг на
реката и около електрически стълб на десния бряг на реката.
Застрашени са гробищен парк на левия бряг на рекат и електрически стълб на
десния бряг на реката.
2.2. Участък от р. Кременска с дължина 50 м. под с. Кремен, до местност Долна Акча
на 1 км от разклона за с.Кремен – необходимо е пробутване на 250 куб. м наноси от десен
към ляв бряг на реката и изсичане, изкореняване и почистване на 6 бр. дървесна
растителност.
Застрашен е общински път.
2.3. Участък с дължина около 80 м. от коритото на р. Дранговска до помпена станция
за питейна вода „Дрангово” – необходимо е пробутване на около 500 куб. м. наноси и
изсичане, изкореняване и почистване на 15 бр. дървесна растителност.
Застрашена е помпена станция за питейна вода „Дрангово”.
3. За община Крумовград:
В Областна администрация Кърджали постъпи писмо с изходящ № 754/11.09.2015
год. на директора на Областно пътно управление – Кърджали, където бе извършена проверка
на място по горецитирания сигнал и бе определен като действително належащ за
финансиране следния обект: Участък с дължина около 400 м. от р. Крумовица в землището
на с. Вранско срещу бензиностанция "Октан" до път II-59 „Момчилград-КрумовградИвайловград” при километър 36+100– необходимо е пробутване на речни наноси и изсичане,
изкореняване и почистване на около 150 бр. дървесна растителност, изсичане, изкореняване
и почистване на около 5 дка храстовидна растителност, пробутване на около 50 000 куб.м.
наноси и заскаляване с 2 500 куб. м. едроломен камък
Застрашени са републикански път и земеделски земи.
4. За община Момчилград:
Необходимо е извършването на следните дейности за поддържане нормална
проводимост на участъци от коритото на река Върбица:
4.1. Участък от река Върбица (ляв бряг) с дължина 400 м., разположен на 500 м. южно
от въжен мост свързващ с. Седлари и гр. Момчилград.
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В този участък откосът на международен път Е 85 І-5 Кърджали – Маказа е с ъгъл над
60 градуса и влиза директно в речното корито на р. Върбица. Въпреки, че към момента пътят
е натоварен само с лек трафик – леки автомобили и микробуси до 3,5 т., вече се наблюдават
начални срутищни процеси в зоната на откоса под влияние на високата вълна от река
Върбица. Тук трябва да се отчете факта, че в близко време по този път ще преминават
автобуси, а впоследствие и тежкотоварни автомобили. Във връзка с горното, с цел
прекратяване на срутищните процеси в зародиш и пропадане на международния път е
необходимо в този участък левия бряг на р. Върбица спешно да се укрепи с подпорна стена с
дължина 400 м.
4.2. Участък от река Върбица (десен бряг) с дължина 400 м., разположен
непосредствено южно от въжен мост свързващ с. Седлари и гр. Момчилград. Този въжен
мост е важна пътна артерия за връзка между населените места, защото освен пешеходци при
необходимост по него могат да преминават и леки автомобили. Община Момчилград със
средства от МКВПМС е извършила СНАВР по укрепване на десния устой на моста, но не и
на участъка от десния бряг на река Върбица, южно от моста, който попада в
извънурбанизирана територия. В резултат на това при наличие на висока вълна от реката, тя
заобикаля устоя и го подкопава, с което на практика се компрометират вече извършените
СНАВР и се обезсмислят изразходваните финансови средства от държавния бюджет.
Изграждането на подпорната стена описана в т.1, трябва да стане едновременно с
укрепването на участъка по т. 2. В тази зона е необходимо изграждане на земнонасипна дига
с дължина 400 м. и заскаляването й с едроломен камък, която да спре преминаването на
водата зад десния устой на моста и неговото бързо подкопаване. В случай, че двете
мероприятия не бъдат изпълнени едновременно и в най-кратък срок, рискът от пропадане на
международния път и подкопаване и разрушаване на десния устой и на целия мост е
огромен.
4.3. Участък от река Върбица до Пречиствателна станция за отпадни води –
Момчилград и международен път Е 85 І-5 Кърджали – Маказа с дължина 500 м.
Непосредствено пред ПСОВ – Момчилград, вследствие на 25-годишно
непочистване на речното корито се е образувал голям остров с площ над 30 000 кв. м. от
наноси и дървесна растителност. Този остров разделя речното корито на река Върбица на два
ръкава. Десният ръкав застрашава непосредствено от заливане ПСОВ – Момчилград, като
през март 2015 г. вече се е получила бедствена ситуация на обекта. Левият ръкав застрашава
участък от международен път Е 85 І-5 Кърджали – Маказа. С цел предотвратяване на нови
бедствия и аварии на двата обекта е необходимо спешно премахване на гореописания остров
включващо следните дейности:
- Изсичане и почистване на дървета;
- Изкореняване и почистване на дънери;
- Изсичане и почистване на храсти;
- Пробутване на наноси към ляв и десен бряг – 100 000 куб. м.;
- Изграждане на земнонасипни диги по ляв и десен бряг;
- Заскаляване на дигите с едроломен камък
5. За община Черноочене:
5.1. Участък от дере между с. Среднево и с. Черноочене с дължина 800 м.
Необходимо е изсичане, изкореняване и почистване на около 100 бр. дървесна растителност.
5.2. Участък от дере с дължина 800 м. до село Лясково от източната страна на
селото, пресичащ общински път,. Необходимо е изсичане, изкореняване и почистване на 20
бр. дървесна растителност, изсичане и почистване на 200 м2 храстовидна растителност.
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Внесено е искане с наш изх. № РР-13-2599/03.11.2015 г. до МКВПМС за
финансиране на дейности по осигуряване на проводимост за избраните приоритетни
участъци от речни корита извън урбанизираните територии от назначената постоянно
действаща Междуведомствена комисия за проводимостта на речните корита в областта.
В бюджетната прогноза на Областна администрация Кърджали за 2016 г. са
заложени 2 532 819 лв. за дейности по почистване на участъци от речни корита в
извънурбанизираните територии на област Кърджали, но към момента не е ясно каква част от
тези средства ще бъдат одобрени.
За подобряване техническото състояние на водните обекти, водоснабдителни
системи и съоръжения е необходимо:
1. Нормативно да се регламентира изискване към общинските администрации
ежегодно да планират средства в бюджетите си за превантивни дейности по осигуряване на:
проводимост на речните корита в урбанизираните територии; ремонтиране на мостове и
пътища - част от общинска пътна инфраструктура; извършване на корекции на дерета и
речни корита, изграждане и планови ремонти на предпазни диги и съоръжения с цел
предотвратяване от наводнения. В продължение на дълъг период от време за тези дейности
не са планирани средства и се разчита при бедствия те да бъдат осигурявани единствено от
МКВПМС;
Некачественото проектиране и строителство води до многократно разходване на
средства за едни и същи обекти по един и същ проблем, което най-често създава
предпоставки за злоупотреба с отпуснатите от МКВПМС средства. Във връзка с това
предлагам МКВПМС да осъществява стриктен контрол на внесените за финансиране
проекти, относно спазване изискванията на Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г.
(обн. ДВ, бр. 2 от 2012 г.) за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез
прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции –
ЕВРОКОДОВЕ. Съобразяването с хидроложкия и инженерно-геоложки доклади при
проектиране на възстановителните дейности ще предотврати много от посочените проблеми.
В тази връзка считам за необходимо:
- проектите за възстановителните дейности по обектите - мостове, прагове, диги и
др. съоръжения по речните корита да се съгласуват задължително от съответната Басейнова
дирекция за управление на водите.
- изпълнените обекти със средства, отпуснати от МКВПМС да се приемат с Акт 16,
екземпляр от който да се изпраща задължително в МКВПМС, като същите се вписват в
активите на собствениците и бъдещата им поддръжка се осъществява от тях.
2. Да се регламентира нормативно забрана за издаване на визи за проектиране за
реализиране на инвестиционни намерения без да има изградени В и К мрежи или поне
одобрени схеми или работни проекти за уличните водопроводи и канализация;
3. Да се уреди въпросът за собствеността и границите на водните обекти, между
МОСВ и МЗХ. Това се отнася особено за речните корита на малките реки, които са
раздадени като земеделски земи и пасища – общинска и частна собственост;
4. Да се засили контролът върху общините и дружествата, стопанисващи водните
обекти, същите да се използват основно по предназначение. По този начин ще се постигне
целта, поради която са изградени водоемите – основно за поливни нужди.
5. Относно предпазване на земеделски земи от наводнения, предлагам към МЗХ да
бъде създадена самостоятелна централизирана структура със собствен бюджет и експертен
потенциал, която да възлага проектиране и изпълнение на брегоукрепителни съоръжения и
дейности за предпазването на тези имоти.
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•

Складове – депа за негодни за употреба пестициди:

В изпълнение на Заповед № РД-09-186/19.08.2015 г. на Областния управител на
област Кърджали, в периода от 07.0.2015 г. до 10.09.2015 г., бяха извършени проверки на
складове-депа за негодни за употреба пестициди с изтекъл срок на годност на територията на
област Кърджали от Междуведомствената комисия с представители на Областна
администрация Кърджали, Областна дирекция на МВР, РД Пожарна безопасност и защита на
населението, Регионална здравна инспекция-Кърджали, Областна дирекция по безопасност
на храните - Кърджали, в присъствието на представители на общинските администрации.
На територията на областта към настоящия момент има 11 склада-депа за негодни за
употреба пестициди, които са разположени както следва:
- в община Ардино - с. Чубрика, като пестицидите са вкарани в БиБи-кубове;
- в община Джебел – с. Устрен и гр. Джебел;
- в община Кирково – с. Добромирци;
- в община Крумовград – с. Вранско;
- в община Кърджали - в двора на РЗИ- Кърджали, с. Рани лист и с. Звиница;
- в община Момчилград - гр. Момчилград;
- в община Черноочене – с. Габрово и с. Черноочене
Направени са необходимите предписания за всички констатирани несъответствия с
нормативната уредба, в това число за осигуряване на физическа защита /в съответствие с чл.
3, ал. 1, във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредба № 7/08.06.1998 г. за системите на физическа
защита на строежите/ на всички складове, за почистване от храсти и треви около сградите –
с. Устрен, гр. Джебел, с. Рани лист, с. Звиница, гр. Момчилград, за възстановяване целостта
на оградите около складовете в с. Чубрика, с. Добромирци и с. Черноочене, за
възстановяване на покривните конструкции на складовете в с. Черноочене,за възстановяване
целостта на счупени стъкла на прозорци – гр. Момчилград, с. Черноочене и др. Най-много
предписания /5 броя/ са направени за склада в гр. Джебел, който е частна собственост. Към
м. Ноември 2015 г. част от дадените от комисията предписания са изпълнени, с изключение
на тези за склада в гр. Джебел.
•

Предоставени средства от МКВПМС

За периода 01.01-31.12.2015 година, по искания за финансиране от областния
управител, кметовете на общини и различни ведомства, към Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за дейности и обекти на
територията на област Кърджали, с ПМС № 82/06.04.2015 г., ПМС № 92/17.04.2015 г., ПМС
№ 210/13.08.2015 г. и ПМС № 311/12.11.2015 г. бяха отпуснати финансови средства както
следва:
1. На областния управител на област Кърджали - 1652110 лева.
2. На общините в област Кърджали - 2820073 лева.
3. На МРРБ за обекти в област Кърджали - 413841 лева.
4. На МЗ за обект в област Кърджали --- 48748 лева
През 2015 година няма издадени актове и наказателни постановления за установени
нарушения. Не е установено изразходване не по предназначение на финансови средства
предоставени от МКВП по чл. 57 от Закона за защита при бедствия.
•

Заседания на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при
бедствия:
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През 2015 г. се проведоха четири заседания на Щаба във връзка с актуални проблеми
в област Кърджали, а именно:
- На 01.02.2015 г. - извънредно заседание за извършеното от общините и
териториалните структури в областта по осигуряване на условия за нормално
функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението през дните с
обилни и интензивни валежи от дъжд – 31.01.- 01.02.2015 г.
- На 07.03.2015 г. - извънредно заседание за обстановката в областта вследствие на
обилния и интензивен снеговалеж, започнал на 06.03.2015 г., и работата на териториалните
структури в областта по осигуряване на условия за нормално функциониране на
инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението. На заседанието беше взето
решение областният управител да обяви бедствено положение в област Кърджали, считано
от 13.30 часа на 07.03.2015 г.
- На 13.03.2015 г. - извънредно заседание за обстановката в областта и извършеното
от териториалните структури и общините по осигуряване на условия за нормално
функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението след
обявяването на бедствено положение. На заседанието беше взето решение областният
управител да отмени бедственото положение в област Кърджали, считано от 15.00 часа на
13.03.2015 г.
- На 26.03.2015 г. - заседание за извършеното от общините и териториалните
структури в областта по осигуряване на условия за нормално функциониране на
инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението през зимния период на 20142015 г.
• Пряко участие на Областния управител в ликвидиране на последствия от
бедствия:
Областния управител на област Кърджали взе пряко участие в организацията по
ликвидирането на опасността от преливане през стената на язовир “ Люляково“/незавършено
строителство/ през периода на обилните и интензивни валежи от дъжд /31.01.- 01.02.2015 г./
и управлението на процесите по ликвидиране на последствията от обилния и интензивен
снеговалеж по време на бедственото положение в областта /07-13.03.2015 г./ и след отмяната
му.
2. Превантивна дейност за работа при влошени метеорологични условия
Дейностите по предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното
функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението на
територията на областта са приоритетни за Областния управител. Във връзка с това от
всички териториални структури, имащи отношение по осигуряване нормално
функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението, и от всички
общини в областта, с писмо с рег.№ ОМ-03-2406 от 05.10.2015 г., беше изискана писмена
информация за предприетите превантивни мерки за намаляване последствията за
населението и инфраструктурата при влошени метеорологични условия и усложнена
обстановка през зимния период на 2015-2016 година.
След анализ на представените писмени доклади от ръководителите на
териториалните звена и кметовете на общините от областта, се констатира следната
обстановка за готовността на област Кърджали за работа при влошени метеорологични
условия и усложнена зимна обстановка:
- Поддържаната от ОПУ Кърджали републиканската пътна мрежа на територията на
областта, с дължина 657,154 км, е обезпечена с необходимите материални и човешки
ресурси за работа при зимни условия. За периода 2014-2018 г. поддържането на
републиканските пътища се изпълнява от ДЗЗД „РПМ Кърджали 2014”. Поддържат се
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републиканските пътища в регулационните граници на селищата в съответните общини.
Изготвен и одобрен е План за зимно поддържане на републиканските пътища на ОПУ и
Оперативен план за зимно поддържане на ДЗЗД „РПМ Кърджали 2014”. Проведено е
съвещание с участието на представители на ОПУ, ОД на МВР и РД ПБЗН за оптимизиране
на взаимодействието през зимния период. Съвместно със сектор „Пътна полиция” към ОД на
МВР, са определени местата за изчакване на товарните автомобили при въвеждане на
ограничения в движението.
Извършена е проверка на готовността на ДЗЗД „РПМ
Кърджали 2014” за работа при зимни условия. ОПУ Кърджали е в готовност да въведе 24часово дежурство до края на зимата.
- На 05.10.2015 г. е проведена регионална среща между областите Кърджали,
Пловдив, Пазарджик и Смолян, на която са обсъдени въпросите свързани със зимното
поддържане на републиканската пътна мрежа и взаимодействие на институциите, имащи
отношение към поддържането по пътищата през зимния сезон на 2015-2016 г. Съвместно с
ОПУ е изготвен План за координация при въвеждане на варианти за временна организация и
безопасност на движението при влошени метеорологични условия по първостепенната пътна
мрежа на територията на област Кърджали през зимния период на 2015-2016 г.
Актуализирани са изготвените съвместно с ОПУ списъци на потенциалните критични
участъци, възможните места за спиране или пренасочване на движението, местата за
изчакване и поставяне на вериги.
- Общините и териториалните звена са подготвили планове за действие през зимния
период, в това число и при утежнени метеорологични условия, съгласувани с ОУ ПБЗН и
утвърдени от Областния управител на област Кърджали.
- Всички общини на областта имат сключени договори за зимно поддържане и
снегопочистване на общинската пътна мрежа. Договорени са доставките на необходимите
количества пясък и насипна техническа сол за фирмите ангажирани със снегопочистването.
За зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа предвидените от
общините средства са в рамките на целевите средства по бюджета.
- По места е организирано здравното и медицинско осигуряване на населението, като
са изготвени списъци на болните на хемодиализа, хронично болните, бременни и други
нуждаещи се от хоспитализиране по време на зимния период. Предвидени са и местата за
временно настаняване при необходимост. Договорени са и доставките на горива и
организацията по снабдяването на населението със стоки и услуги от първа необходимост.
- Областният съвет на Български червен кръст, Кърджали, разполага с щатен състав от
5 човека, доброволчески екип от 13 човека и младежки авариен екип от 13 лица, които може
да бъдат ползвани при кризисни или бедствени ситуации. Доброволците са обучени.
Разполага с финансовия резерв от 1000 лв. При кризи могат да поискат екипи от НС на БЧК.
Разполагат с 3 автомобила, единият от които с висока проходимост. Всички са минали
технически преглед и са оборудвани за работа при зимни условия.
Подробен Доклад на Областния управител за планираните и предприети превантивни
мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и
услугите за населението на област Кърджали през зимния сезон на 2015-2015 година е
представен на Министъра на вътрешните работи с наш изх. № ОМ-03-2622-1/10.11.2015 г.
В изпълнение на Заповед № РД-09-255/27.10.2015 г. на Областния управител, в
периода 16 - 30.11.2015 г., комисия с представители от Областна администрация, РД ПБЗНКърджали, ОД МВР - сектор „Пътна полиция” и ОПУ Кърджали, по утвърден график
извърши проверки в общините, поделенията на „ЕVN България-Електроразпределение” АД–
Пловдив в област Кърджали, „В и К” ООД, ОПУ, Пътно поддържане-Крумовград ЕООД,
ХТК по каскада „Арда”/язовири „Кърджали” и „Ст. Кладенец”/, РЗИ, ЦСМП, МБАЛ „Д-р
Ат. Дафовски” АД, гр. Кърджали, на специализираните автомобили, пътноподдържащата и
снегопочистващата им техника, както и готовността им за действие при влошени
метеорологични условия през зимния период 2015-2016 г.
От констатациите при проверката се направиха следните изводи:
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- Не всички общини извършват предварителни и последващи прегледи на
предложената за снегопочистване техника. Това е основната причина за констатираните от
комисията пропуски – липса на ГТП, ЗГО, пожарогасители, неработещи светлини и износени
гуми;
- В общините и териториалните структури имат необходимата готовност и
организация за работа при влошени метеорологични условия;
- В сключените договори, на заявените машини и при самата проверка е
констатирано само едно дублиране на техника, ангажирана едновременно за поддържане на
общинската пътна мрежа в две общини;
- Във всички общини са определени тежки машини – влекачи за оказване на помощ
на закъсали или аварирали автомобили при усложнени метеорологични условия;
- Констатираните слабости и пропуски по привеждане на техниката за работа през
зимния сезон са свързани със забавените процедури по Закона за обществените поръчки за
избор на фирми за снегопочистване и пътноподдържане;
- Отново се очертава проблема със договорите, които общините следва да сключат
до началото на зимния период с пътноподдържащите фирми. През м. ноември 2015 г. са
сключени договори в общините Кирково, Крумовград, Кърджали и Черноочене.
- Като цяло, в област Кърджали има създадена организация и предприети
превантивни мерки за осигуряване на нормално функциониране на инфраструктурата,
снабдяването, услугите и защитата на населението през зимния период на 2015-2016 година;
3. Организация на пожарната безопасност
При настъпването на летния сезон на 2015 г., във връзка с повишената опасност от
възникване на пожари в горските територии в Област Кърджали, по предложение на
директора на Регионална дирекция по горите Кърджали, беше издадена Заповед № РД-0987 от 20.05.2015 г. на областния управител, с определяне на пожароопасния сезон и
конкретни мерки за предотвратяване възникването на пожари в селскостопанските райони и
горските масиви. Беше създадена необходимата организация във всички отговорни за
пожарната безопасност организации, както и по общини и кметства. По предложение на
областния управител, РД ПБЗН, Кърджали, извърши проверки по изпълнението на
горепосочената заповед, за което беше представен доклад от директора на РД ПБЗН.
Подробна информация по темата Ви е изпратена с писмо изх. № ОМ-03-1948-16/28.08.2015 г.
За осигуряване на пожарната безопасност в сградата на Областната администрация
бяха осигурени необходимите средства за техническото обслужване на наличните
пожарогасители.
4. Дейности по планиране и контрол на защитата при бедствия
За подобряване на организацията и ръководството по защитата при бедствия,
своевременно частично се актуализираха областния и общинските планове за защита при
бедствия в зависимост от настъпилите промени, преди всичко членове на щаба, телефонни
номера за оповестяване и промяна на наличната техника, която може да се използва при
СНАВР. Актуализираха се заповедите, касаещи областния Щаб за изпълнение на Областния
план за защита при бедствия и функционалните задължения на членовете на щаба.
Редовно се извършва мониторинг на потенциално опасните водни обекти и речните
корита.
Медиите своевременно бяха информирани при кризисни ситуации и промени в
обстановката.
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5. Дейности по обучението за защита при бедствия и други извънредни ситуации
През 2015 г. област Кърджали осем пъти е участвала в националните тренировки по
системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и
съставните части на Единната спасителна система.
През м. Ноември 2015 г. служители на областна администрация Кърджали и
общините в областта участваха в национална тренировка по изпълнение на Плана за
действие при временна закрила в Република България.
Във връзка с приетата с Постановление на Министерски съвет № 123 от 25.06.2012 г.
„Наредба за реда за създаване и организиране дейността на доброволните формирования за
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, и отстраняване
последиците от тях”, към края на 2015 г. на територията на област Кърджали има
регистрирани две доброволни формирования с общо 25 доброволци.
В съответствие с Ваши указания, писмо рег. № 812100-36413/2 от 09.11.2015 г., на
08.12.2015 г. в сградата на областна администрация Кърджали беше проведен семинар по
развитието на доброволните формирования в областта с участието на служители от всички
общини и от РД ПБЗН Кърджали.
Във всички общини на областта се извършва обучение на децата и персонала на
детски заведения и училища, за необходимите бързи и неотложни действия при възникване
на кризисна ситуация или бедствие. Провеждат се обучения за начина на използване на
индивидуалните средства за защита.
Оказва се методична помощ на ръководителите на териториални структури при
изготвяне на оперативните планове и провеждане на тренировъчни занятия за действия при
бедствия.
6. Дейности за оповестяване при бедствия
За повишаване подготовката на оперативните дежурни за изпълнение на
функционалните им задължения при привеждане на областта в по-високи състояния и
степени на готовност, и оповестяване при кризисни ситуации, ежедневно са провеждани
тренировки по оповестяването, съгласно „Схемата за оповестяване”.
През 2015 г. са проведени общо 896 технически проверки, като 144 от тях са
организирани от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” с участието на
общините на територията на областта.
Ежемесечно, област Кърджали участва в тренировките по оповестяването на страната
за „Опасност от въздушно нападение" и осем пъти годишно в националните тренировки по
оповестяване на органите на изпълнителната власт, чрез Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване.
Независимо от затрудненията при предаване на спешни съобщения към общините,
може да се направи извод, че силите на единната спасителна система в област Кърджали,
като цяло, може своевременно да отреагират при случаи на бедствени ситуации.
ІІ. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЪКОВОДСТВОТО НА ЗАЩИТАТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
На база предприетите действия на отговорните институции, органи и организации
при възникналите през 2015 година на територията на област Кърджали бедствия, аварии,
произшествия и катастрофи, може да се направят следните изводи:
- Допускат се отделни пропуски при оповестяване на ръководните органи на
участниците в Единната спасителна система;
- Пропуски при координацията между отделните звена на Единната спасителна
система;
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- По време на бедственото положение в областта /07-13.03.2015 г./ се оказа ,че
някои териториални структури не са готови да изпълняват вменени им със закон задължения.
Мобилните оператори не осигуриха нормалното функциониране на мрежите в началото на
бедствието.
- В отделни случаи се подценява ролята на превантивната дейност за
предотвратяване на евентуални кризисни ситуации;
- При определени кризисни ситуации се правят опити за прехвърляне на
отговорности от страна на отделни институции;
ІІІ.
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ЗА
ПОДПОМАГАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
- Своевременно актуализиране на Областния и Общинските планове за защита
при бедствия, работата и състава на Щаба за изпълнение на областния план за защита при
бедствия, и дейността по взаимодействие с Националния щаб, при настъпили нормативни и
структурни промени;
- Подобряване и усъвършенстване практическите умения и координацията на
органите за управление и силите на Единната спасителна система за реагиране при
възникване на кризисна ситуация, чрез подобряване на тренировъчния процес;
- Своевременно оказване на методическа помощ и съдействие на общините при
планиране на дейността им за защита при бедствия;
- Активна контролна дейност при усвояване на средствата, отпускани от
Междуведомствената комисията за подпомагане и възстановяване към МС, за
възстановяване на щети от бедствия

ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННАТА
ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Дейността по отбранително-мобилизационна подготовка е

регламентирана от

Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към
Министерски съвет, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона
за 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.
1.1. Дейности по методическата помощ и контрол на общините:
•

Изготвени и изпратени са извадки от Указания на Междуведомствения съвет по

отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за дейностите по
отбранително-мобилизационна подготовка през 2015 г.
•

Оказана е пряка методическа помощ, с посещение на място, при изготвянето на

военновременните планове на общините.
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• Към м. Октомври 2015 г. са изготвени и съгласувани от областния управител
военновременните планове на пет общини. Не са напълно готови в община Ардино и община
Момчилград.
• Изпълнени са всички изисквания на „Наредба за отсрочване на запасни и техниказапас от повикване във Въоръжените сили при мобилизация“ и Указанията на МСОИСД,
рег. № 03-00-272/11.04.2014 г., касаещи дейностите през втората година на отчетния период
2014-2015 г.
1.2. В Областна администрация са изготвени:
• Годишен отчет на областния управител за изпълнение на дейностите и задачите по
отбранително-мобилизационната подготовка в област Кърджали, съгласно Указания
на Междуведомствения съвет
доставките

по

отбранителна индустрия и сигурност на

към Министерски съвет на Република България

•

План за работа по отбранително-мобилизационна подготовка, с рег. № 6/12.03.2015

•

План за дейността на Областен съвет по сигурност-Кърджали, с рег. № 7/13.03.2015

•

Военновременен план на област Кърджали /2015 г./.

г.
г.
Планът за привеждане в готовност за работа във военно време е актуализиран частично,
съобразно настъпилите организационно-щатни и кадрови промени.
1.3. В съответствие със Заповед № Р-113/19.05.2015 г. на министър-председателя на РБ,
през периода 08 - 12.06.2015 г. се извърши частична проверка на готовността на област
Кърджали за работа във военно време. Дадените от комисията предписания /три на брой/ са
изпълнени в указаните срокове.
2. Организиране подготовката на ръководния и експертен състав за работа в
мирно и военно време. Организиране работата на Съветите по сигурността в
областната и общинските администрации.
Главният експерт ОМП в Областна администрация Кърджали и началник сектор УОМП
на община Кърджали, взеха участие в работна среща, проведена на 13,14 и 15.05.2015 г. във
Военно-почивен комплекс „Рибарица", организирана от Министерство на отбраната. На
срещата са били обсъдени въпросите по разработването на военновременните планове на
териториалните администрации и процеса на планиране на гражданските ресурси за отбрана.
По данни от докладите на общините в областта, съставите на общинските Съвети по
сигурност са актуализирани и са проведени по две редовни заседания, по едно за всяко
полугодие, съгласно Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и
сигурност на доставките.
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Съставът на Областния съвет по сигурност е актуализиран през месеците януари, април
и юли със заповеди № РД-09-12/13.01.2015 г., № РД-09-75/21.04.2015 г. и № РД-09155/21.07.2015 г. на Областния управител, съобразно настъпилите кадрови промени в някои
териториални структури.
Всички членове на Съвета са запознати с функционалните си задължения, в това им
качество.
Ежемесечно, чрез системата за оповестяване, областния и общинските Съвети по
сигурност са поддържани в готовност за работа.
През месец ноември 2015 г., Областният съвет по сигурност и общинските Съвети по
сигурност взеха участие в националната тренировка за проверка на техническата реализация
на част от „План за използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при
кризи от военен характер", което включваше изграждането на мрежи за предаване на глас,
данни и видео с различен обхват на достъп. За целта, главният експерт по отбранителномобилизационна подготовка и старши експерт „Информационно обслужване" в Областна
администрация Кърджали участваха в инструктаж по организацията на тренировката,
проведен на 28.10.2015 г. в МО.
На 30.10.2015 г. в Областна администрация Кърджали е проведен сбор с участието на
служителите по ОМП от общините на област Кърджали, във връзка с дейностите

и

задачите по отбранително-мобилизационна подготовка, и участието в националната
тренировка по изпълнението на част от „План за използване на пощенските и електронните
съобщителни мрежи при кризи от военен характер".
В отговор на писмо с рег. № 03-00-183/15.06.2015 г. на Министъра на отбраната, с наш
изх. № ОМ-03-1383-3/01.07.2015 г., са изготвени и изпратени в Министерство на отбраната
таблици с данни за броя на оперативните дежурни в областната и общинските
администрации към 30.06.2015 г.
По искане на Постоянния секретар на отбраната /с писмо рег. № 20-26-495/14.10.2015
г./ са изготвени и изпратени в Министерство на отбраната писмо с изх. № ОМ-03-25041/26.10.2015 г. таблици с актуални данни за броя на оперативните дежурни в областната и
общинските администрации към 25.10.2015 г.
3. Организация на денонощно оперативно дежурство за поддържане в готовност за
оповестяване при привеждане от мирно във военно положение.
Денонощното дежурство за оповестяване при привеждане в по-високи състояния и
степени на готовност за работа във военно време е организирано, съгласно ПМС № 212/
1993г.
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За

повишаване

подготовката

на

оперативните

дежурни

за

изпълнение

на

функционалните им задължения при привеждане на областта в по-високи състояния и
степени на готовност, ежедневно са провеждани тренировки по оповестяването, съгласно
„Схемата за оповестяване”.
През 2015 г. са проведени общо 896 технически проверки, като 144 от тях са
организирани от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” с участието на
общините на територията на областта.
Ежемесечно, област Кърджали участва в тренировките по оповестяването на страната за
„Опасност от въздушно нападение" и осем 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.
По искане на Постоянния секретар на отбраната /с писмо рег. № 20-26-495/14.10.2015
г./ са изпратени в Министерство на отбраната писмо с изх. № ОМ-03-2504-16/23.11.2015 г. с
предложение за изменение и допълнение на списъците на длъжностите, изпълнявани от
запасни, и списъците на техника-запас по типове и видове, определени за безусловно
отсрочване.
Със заповед № РД-09-181/07.08.2015 г. на Областния управител и по утвърден от него
график, на територията на област Кърджали, е проведен преглед на готовността за
използване на техника–запас с мобилизационно назначение, водеща се на отчет във Военно
окръжие-Кърджали. На 18.11.2015 г. в Областна администрация е получен Отчет на
Началника на Военно окръжие-Кърджали за резултатите от прегледа.
5. Планиране и разпределение финансовите средства за осигуряване дейности
свързани с отбранително-мобилизационната подготовка.
Отчетът за изразходваните финансови средства за отбранително-мобилизационна
подготовка на Областна администрация Кърджали за 2015 г. и заявката за финансиране на
дейността за 2017 г. са изпратени в Министерство на отбраната, с писмо Изх. № ОМ-03-363/
16.02.2016 г.
Считам, че механизмът за планиране и отпускане на средства за дейностите по ОМП не
отчита необходимия реален размер от такива. Първоначално отпуснатите средства за 2015 г.
по дейност „Отбрана и сигурност" в размер на 33300 лв. са крайно недостатъчни да покрият
минималните възнаграждения и социалните плащания за сметка на работодателя на
нещатния персонал назначен по ПМС № 212 и по ПМС № 258., и за поддържане в готовност
на системата за управление. За обекта със специално предназначение са усвоени 358.00 лв
(само за гориво). Общо средствата изразходвани за дейностите по отбранително-

44

мобилизационна подготовка са в размер на 43547 лв. При това положение, дофинансирането
на минимално необходимите разходи за дейността, се извършва от бюджета на Областна
администрация, което създава затруднения в нейната дейност.
Общото заключение е, че средствата, които се отпускат за дейностите и задачите по
отбранително-мобилизационната подготовка, не са достатъчни за постигане на по-високи
резултати.
6. Координиране дейностите по проучване и поддържане на военните паметници.
Отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея.
Със Заповед № РД-09-29/29.01.2015 г. на Областния управител е определен нов състав
на Областна комисия „Военни паметници”, съобразно настъпилите кадрови промени в някои
териториални и общински структури.
На 27.04.2015 г. е проведено заседание на Комисията, на което съгласно Указанията на
Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките са
разгледани предложенията от общините за целево финансиране ремонта на

военни

паметници в тежко състояние на територията на областта и възстановяването на разрушени
такива. За одобрените предложения от Областна комисия „Военни паметници” са изготвени
заявки от общините за целево финансиране, изпратени до Министерство на финансите с
копие до Министерство на отбраната. На същото заседание е взето решение за включване в
Областния регистър „Военни паметници“ войнишка чешма-паметник в с. Джерово, община
Кирково. С писмо наш изх.№ ОМ-03-864-39/05.08.2015 г. в МО са изпратени необходимите
документи с молба за включване на паметника в Националния регистър „Военни
паметници“.
За 2015 г. с ПМС № 72/27.03.2015 г., изменено с ПМС №187/20.07.2015 г., са отпуснати
1657 лв. на община Кърджали за ремонт на паметник в с. Рудина и 7500 лв. на община
Ардино за осъществяване на проект за изграждане на паметник на участниците във Втората
световна война от общината.
Община Кърджали извърши своевременно ремонта на паметника, но община Ардино не
е осигурила необходимото съфинансиране /общата стойност на проекта възлиза на 14500 ла./
и проекта не е реализиран.
Във връзка с отбелязването на 100 години от Първата световна война и участието на
България в нея, с ПМС № 77 от 02.04.2015 г. на Областна администрация Кърджали бяха
отпуснати 7500 лв. за тридневен поход по стъпките на българската армия с ученици от
средните училища в областа. Мероприятието беше реализирано съвместно с Регионален
инспекторат по образование Кърджали.
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7. Проблеми

възникнали

при

изпълнение

на

задачите

по

отбранително-

мобилизационната подготовка през 2015 г.
• Крайно недостатъчно

финансиране

на

дейностите

по

отбранително-

мобилизационна подготовка в Областната администрация.
• Част от оперативните дежурни на общинските съвети по сигурност не могат да
боравят с техниката по

оповестяване,

инсталирана в дежурните стаи

и не познават

опознавателните сигнали. На същите са вменени и други задължения, които възпрепятстват
изпълнението на основните им функции.
• Потребност от повишаване квалификацията на служителите - преминаване на курсове
и обучения;
8. Насоки за работа през 2016 година.
• Подготовка на ръководния

и експертния състав на областна администрация за

организиране и ръководене на мероприятията за защита на населението и националното
стопанство при военно положение или при положение на война.
• Завършване изготвянето на Военновременните планове на общините Ардино и
Момчилград, съгласно Указания от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и
сигурност на доставките към Министерски съвет за 2016 г.
• Актуализация на План за привеждане в готовност за работа във военно време и
съставите на ОСС и Областна комисия „Военни паметници“ /при необходимост/.
• Осъществяване на методическа 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.

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

ИЛИЯ ИЛИЕВ
Областен управител
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Таблица №4
Отчет на показателите за полза/ефект
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на
областите в България"
Мерна
Целева стойност
Показатели за полза/ефект
Отчет 2015 г.
единица
2015 г.
1. Степен на изпълнение на
%
100,00
целите
и
приоритетите,
33,73
заложени
в
областната
стратегия за развитие за
отчетния период.
2.
Брой
заседания
на
брой
1,00
1
областния съвет за развитие
за отчетния период.
3.
Брой
заседания
на
брой
1,00
областния експертен съвет по
0
ЗУТ за отчетния период.
4. Относителен дял на броя
изработени планове спрямо
общия брой на плановете на
земите по §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ.
5. Общ брой регистрирани
преписки.
6.
Относителен
дял
на
приключените в срок преписки
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.
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.

%

100,00
87,8

брой

5 000

%

100,00

10948
95.00

брой

1 000,00
1148

%

0,27
0,958

%

100,00
100

%

100,00
36, 36

брой

5,00
0

брой

8,00
8

47

13. 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).
14. Общ брой регистрирани
сигнали (жалби, оплаквания и
др.)
за
некачествено
административно обслужване
от ОА.

минути

15,00

10

брой

0,00
0

Кратко описание на показателите за полза/ефект
Показателите са дефинирани с цел постигане на измеримост и съпоставимост на
предоставяните продукти/услуги, както и възможност за измерване на ефективността и
ефикасността при тяхното предоставяне от областните администрации.
¾ Степента на изпълнението на целите и приоритетите, заложени в областната
стратегия за развитие – показва общата картина за развитие на областта и включените
общини, на база изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плановите документи за
регионално развитие на областно и общинско ниво за отчетния период.
¾ Брой заседания на областния съвет за развитие – отчита ролята на този орган и
провежданите от него заседания, с оглед функциите му за обсъждане и съгласуване на
инициативите на общините, както и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на
областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти.
¾ Брой заседания на областния експертен съвет по ЗУТ – отчита ролята на този
орган и провежданите от него заседания, с оглед функциите му по ЗУТ.
¾ Относителен дял на броя изработени планове спрямо общия брой на плановете на
земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – показва степента на изпълнение на продукт/услугата за
изработване на планове на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
¾ Общ брой регистрирани преписки – дава информация за общата натовареността на
областните администрации.
¾ Относителен дял на приключените в срок преписки спрямо общия брой
регистрирани преписки - дава информация за общата ефективност в работата на областните
администрации.
¾ Общ брой проверени решения на общинските съвети за отчетния период – дава
информация за натовареността на областните администрации по отношение контрола по
законосъобразност на решенията на общинските съвети.
¾ Относителен дял на върнатите и/или оспорени от ОУ решения на ОС спрямо
общия брой проверени решения за отчетния период; Относителен дял на оспорените от ОУ и
отменени от съда решения на ОС спрямо общия брой оспорени от ОУ решения на ОС.;
Относителен дял на върнатите от ОУ и преразгледани в срок решения на общинските съвети
спрямо общия брой върнати решения на ОС – група показатели, даващи информация както
по отношение на законосъобразността на решенията на общинските съвети, така и по
отношение на натовареността и ефективността на контрола по законосъобразност от страна
на областната администрация.
¾ Общ брой проверки за незаконосъобразни актове или действия на териториалните
звена на централната изпълнителна власт за отчетния период – дава информация за
натовареността на областните администрации по отношение контрола по законосъобразност
на актовете и действията на териториалните звена на централната изпълнителна власт.
¾ Общ брой одобрени проекти, финансирани от фондовете на ЕС или други
чуждестранни институции – дава обща информация за капацитета на областните
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администрации по разработването и изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на
ЕС.
¾ Време за получаване на информация и/или обработване на документи на граждани
при посещение в звената за административно обслужване (по собствените стандарти за
качество на административното обслужване); Общ брой регистрирани сигнали (жалби,
оплаквания и др.) за некачествено административно обслужване от ОА – група показатели,
даващи обща информация за качеството и бързината на административното обслужване в
областните администрации.
Таблица №5
Отчет на показателите за изпълнение по програми
бюджетна програма 0300.03.01 "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"
Целева стойност
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Отчет 2015 г.
2015г.
1. Брой приети решения от областния съвет
брой
10,00
2,00
за развитие.
2 . Брой изпълнени решения на областния
съвет за развитие.

брой

3. Брой реализирани нови проекти, вкл. и
като партньор в сферата на регионалното
развитие.
4. Брой реализирани посещения и обмяна на
опит в сферата на регионалното развитие.

брой

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.

2,00

10,00
0,00

0,00
брой

5,00

17,00

%
100,00

100,00

100,00

100,00

599,00

599,00

100,00

87,80

%
дка
%

брой

10. Брой национални проекти и програми, в
които участва областната администрация.

брой

11.Брой областни съвети и комисии към ОУ.

брой

12. Брой териториални звена отчитащи се
пред ОУ чрез периодични срещи и/или
доклади.
13.
Брой
извършени
проверки
за
установяване на обстоятелствата по жалби,
сигнали и др.
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.

брой

20,00
2,00
19,00

20,00
5,00
18,00
16,00

16,00
брой
10,00

16,00

30,00

32,00

4,00

8,00

0,00

2

150,00

157

1,00

4,00

брой

брой

16. Брой обработени преписки, свързани с
административно – териториални промени.

брой

17. Брой обработени преписки във връзка с
общи, нови и частични избори.

брой

18. Брой проведени заседания на областният
съвет по сигурност.

брой
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19. Брой проведени мероприятия за
повишаване на подготовката на органите за
управление и дежурните (тренировки на
дежурните, учебно-методически сборове и
др.)
20. Брой актувани имоти – държавна
собственост.
21. Брой отписани имоти.

брой

брой

22. Брой иззети имоти.

брой

23. Брой продадени имоти, частна държавна
собственост.

брой

24. Брой заменени имоти, частна държавна
собственост.

брой

25.
Брой
управлявани
от
областния
управител имоти държавна собственост.

брой

26. Брой отдадени под наем недвижими
имоти държавна собственост.

брой

27. Брой служители преминали през
обучение за служебно или професионално
развитие.
28. Численост на извънщатния персонал.

брой

o

o

o

o

o

o

o
o

брой

брой

620,00

896,00

45,00

111,00

80,00

97,00

2,00

0,00

13,00

5,00

0,00

0,00

150,00

139,00

19,00

14,00

10,00

24,00

9,00

9,00

¾ Кратко описание на показателите за изпълнение
Показатели 1, 2, 3 и 4 – група показатели, даващи информация за ролята на
областния съвет за развитие, приеманите решения и провежданите заседания, с оглед
функциите му за обсъждане и съгласуване на инициативите на общините, както и
схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие,
включително за финансиране на общински проекти.
Показатели 5, 6, 7 и 8 – група показатели, даващи информация за натовареността и
ефективността в работата на областните администрации по устройство и развитие на
територията.
Брой проведени работни срещи с органите на местно самоуправление – дава обща
информация за координацията в работата с органите на местно самоуправление и
местна администрация.
Брой национални проекти и програми, в които участва областната администрация дава обща информация за капацитета на областните администрации за разработване и
изпълнение на проекти по национални програми.
Показатели 11-17 – група показатели, даващи информация по отношение спазването
на законността на територията на областта и осъществяването на административен
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 областните администрации.
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изготвени са графици за изпълнение на проверките;
- изпратени са писма на участниците в проверката и собствениците на водните
обекти;
- осигурен е транспорт ;
- Извършен е оглед на всички обекти от Утвърдения от Областния управител списък
за ПОВО;
- с оглед на констатациите от направеното обследване на техническото и
експлоатационно състояние на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура на
територията на област Кърджали са изготвени констативни протоколи. Собствениците са
запознати с препоръките и задължителните за изпълнение предписания, както и сроковете, в
които те следва да бъдат изпълнени;
- Изготвен е доклад до Министър-председателя на Република България относно
техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти язовири, хвостохранилища, проводимостта на речните легла, състоянието на
съществуващите корекции на реки, дерета и диги – публична държавна собственост на
територията на областта и предприетите превантивни мерки за недопускане на щети и
ограничаване на вредното въздействие на водите за първото и второ полугодие на 2015
година в частта по т.4, буква „а“- язовирите.
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