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Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Областна
администрация Кърджали са уредени с Устройствения правилник на областните
администрации, приет с ПМС 121 от 2000 г.
Областна администрация Кърджали е юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище – гр.Кърджали, административен център на областта. Областната администрация
се ръководи и представлява от областния управител.
Областният управител е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет. При
осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни
управители и от областна администрация. Административното ръководство на областната
администрация се осъществява от главен секретар.
Според характера на дейността, която извършват, административните звена в
областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация,
организирана в 2 дирекции – „Административно-правно обслужване, финанси и управление
на собствеността” (АПОФУС) и „Административен контрол, регионално развитие и
държавна собственост” (АКРРДС).
Областният управител отговаря за опазването и защитата на държавната собственост,
осигурява спазването на законността, обществения ред и сигурността на територията на
областта. Съгласно чл.29, ал.1 от Закона за администрацията, областният управител е
едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното
управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси
при провеждане на регионалната политика. Координира и контролира дейността на
териториалните звена на министерствата и на другите административни структури на
изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и
действията на ръководителите им. Осъществява контрол за законосъобразност на актовете на
общинските съвети. Функциите и отговорностите на областния управител са регламентирани
в над 120 нормативни акта – общи и специални.
Най-много нормативни актове, предвиждащи правомощия на областния управител,
има в сектор държавна собственост и регионално развитие (25), земеделие, гори и храни (19),
околна среда (15), отбрана и сигурност (15), социална политика и заетост (12), икономика,
енергетика и туризъм (9), правораздаване и вътрешни работи, административен контрол (9),
държавно управление (6), здравеопазване (6), култура, образование, физическо възпитание и
спорт (6), транспорт (5), данъчна политика, финансов и обществен контрол (3). Почти всички
сектори на политики (с изключение на секторите държавно управление и данъчна политика,
финансов и обществен контрол) са регламентирани както на законово, така и подзаконово
ниво. В шест от областите на политики преобладават законите, а единствено в сферата на
отбраната и сигурността подзаконовите нормативни актове са 4 пъти повече от законовите.
Най-много правомощия и функции са свързани с координация, надзор и контрол – 94,
което съответства на конституционно възложените правомощия на областният управител
като орган на изпълнителната власт в областта. Следващите по брой функции – 39 са по
предоставяне на услуги, което се свързва най-вече с правомощието на областния управител
да управлява държавната собственост на територията на областта. Функциите по секторна
политика са 31 броя, което представлява едва 14.5% от всички типове функции, като
основната част от тях са регламентирани в закони.
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Областна администрация Кърджали осъществява своята дейност в съответствие с
Конституцията и другите нормативни актове при спазване на принципите за законност,
откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и
координация, предвидимост и обективност и безпристрастност. Настоящият доклад обхваща
дейността на администрацията за 2018 година и отчита постигнатото в изпълнение на
функциите по провеждане на държавна политика на областно ниво за постигане на
стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството, както и изпълнението
на утвърдените годишни цели на областната администрация за периода.

ЦЕЛ
1.
ПОВИШАВАНЕ
КАЧЕСТВОТО
И
ЕФЕКТИВНОСТТА
НА
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА
Стратегическа цел: Качествено, бързо, открито и прозрачно административно обслужване
на гражданите и бизнеса при спазване на законоустановените срокове
Дейност 1:
Проучване потребностите на потребителите и тяхната удовлетвореност чрез анкетни карти
В изпълнение на чл.24 от Наредбата за административно обслужване и поставена цел
за изпълнение през 2018 г., бе изготвена анкета за проучване и измерване удовлетвореността
на потребителите на административни услуги. Анкетата съдържа 13 въпроса и бе
предоставяна на гражданите в продължение на 6 месеца на място в звеното за
административно обслужване (ЗАО), както и на интернет страницата на ОА. Проучването
обхваща периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. на база попълнени и обработени общо 28 броя
анкетни карти по образец при консултиране на граждани и юридически лица на хартиен
носител, електронни такива не са постъпили.
Анкетните карти са анонимни и се попълват на доброволен принцип. Установеният
механизъм за обратна връзка не търси цялостно обществено мнение, а изградено лично
впечатление на потребителя от административното обслужване в ОА Кърджали. Въпросите в
анкетната карта са насочени пряко към получаване на информация и поставяне на конкретна
оценка с цел анализ и предприемане при необходимост на мерки за повишаване качеството
на обслужване. Всеки въпрос изпълнява конкретна задача, допринасяща за извършване на
анализ и определяне нивото на удовлетвореност – информационна политика, качество на
обслужване, компетентност на служителите, профил на потребителя на административни
услуги и др.
Мнозинството от анкетираните (72%) са ползвали и преди услугите на ОА Кърджали,
а 5-ма от тях (28%) за пръв път посещават звеното за административно обслужване.
Всички анкетирани са открили лесно информация за интересуващата ги
административна услуга, което потвърждава усилията на администрацията да предоставя
информация за потребителите по достъпен начин, чрез всички налични комуникационни
канали – информационно табло, интернет сайт, административен регистър.
•
Информираност за административното обслужване
Анкетираните потребители на административни услуги на ОА Кърджали са
използвали широко възможностите на различните комуникационни и информационни
канали – интернет страницата на ОА – 13%; приятели и познати, които са ползвали услугите
на ОА – 45%; справки по телефон или на място в ЗАО (фронт-офис) или от служител от
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специализираната администрация (бек-офис) - 15%; нормативни документи - 17%;
информационно табло във фоайето на ОА, пред ЗАО – 10%.

100% от анкетираните смятат, че информацията, която са получили от служителите на
ОА Кърджали е достъпна, изчерпателна и разбираема.
На въпросите, свързани с работата на служителите, всички анкетирани са отговорили,
че са обслужени от компетентни служители, като отношението на служителите към тях е
било вежливо (51%) и внимателно (49%). Няма данни за грубо и пренебрежително
отношение или липса на знания и компетентност у обслужващите служители.
Видно от отговорите, всички административни услуги са извършени в
законоустановените срокове, което може да бъде потвърдено и от деловодната система. Само
един от анкетираните не е доволен от работното време на гишето за административно
обслужване, което е съобразено с работното време на администрацията, определено с УПОА,
т.е. от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване.
На въпроса „Кое се нуждае от подобрение?“ потребителите дават следните отговори:
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Видно от диаграмата, 1/3 от анкетираните смятат, че няма нужда от промяна, един е
дал отговор „повече персонал в ЗАО“, 14% считат количеството на предоставяната
информация за недостатъчно, а половината от тях са на мнение, че от подобрение се нуждае
достъпът до информация, качеството на предоставяната информация е достатъчно за всички.
Понастоящем в звеното за административно обслужване работи само един старши
експерт. По време на работните почивки и отпуски, тя се замества от юрисконсулта в
дирекция АПОФУС или младши експерт в дирекция АКРРДС, които са обучени да работят с
деловодната система и да обслужват потребители. В пикови часове съдействие оказват
назначените по различни национални програми.
За подобряване на достъпа до информация и административни услуги предвиждаме
изработване и монтиране на ново информационно табло на подходящо място във фоайето
пред ЗАО, както и въвеждане на електронни услуги чрез сайта на ОА и националните
портали за достъп. Това са и най-предпочитаните канали за достъп до информация: интернет
страницата на ОА – 68%, информационно табло – 21% и телефон – 11%.
В анкетата бе включен и въпрос „Как бихте реагирали, ако станете свидетел на
корупционни действия или жертва на подобно отношение?“. Отговорите са представени в
следната диаграма и показват, че мнозинството от потребителите са наясно с начините за
подаване на сигнал за корупция – в специално поставената за целта кутия пред ЗАО и
специалната електрона поща, както и възможността за сигнализиране към Комисията по
превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет. Прави впечатление, че
четирима от анкетираните са отговорили „Няма да реагирам“, което показва, че обществото
все още не е развило напълно нетърпимост към подобни действия или не счита, че реакцията
му ще доведе до очаквания ефект. От момента на поставянето на кутията и откриването на
електронната поща за сигнали за корупция, не е постъпвал нито един сигнал.

Относно профила на потребителите на административни услуги, в анкетата са
използвани няколко въпроса – пол, възраст и образователна степен.
Потребителите на ОА Кърджали са с равен дял мъже и жени, като най-много от тях са
на възраст от 25 до 40 години – 43%, следвани от тези на възраст от 41 до 55 г. – 29%, като по
14% са представени възрастовите групи до 25 г. и над 55 г. Потребителите със средно и с
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висше образование имат еднакъв дял – по 43%, 11% са с основно и 3% с начално
образование.
Потребителите, попълнили анкети, са добавили и следните коментари: „Нямам
препоръки, защото обслужването е на много добро ниво!“, „Благодаря за доброто
обслужване. Нямам препоръки“, „Обслужването е на много добро ниво, за което благодаря“,
„Обслужването е добро“.
Служителите в ОА Кърджали се стремят да спазват високи общи и вътрешни
стандарти за административно обслужване, разписани в нормативните актове, Хартата на
клиента и Вътрешните правила за организацията на административното обслужване, както и
отговорно да изпълняват задълженията си, свързани с качественото обслужване на клиентите
и непрекъснатото повишаване на тяхната удовлетвореност.
Дейност 2: Проучване относно необходимостта от ремоделиране на работните
процеси, касаещи предоставяне на услуги
В резултат на направеното вътрешно проучване относно работните процеси в
Областна администрация Кърджали, бяха установени нужди от актуализиране на някои
вътрешни правила.
Със Заповед № РД-09-48/19.02.2018 год. е утвърден образец на декларация за
несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 във връзка с § 2, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Със Заповед № РД-09-112/23.05.2018 г. са актуализирани вътрешните правила за
защита на лични данни в Областна администрация Кърджали и е определено длъжностно
лице по защита на личните данни.
Със Заповед № РД-09-236/30.10.2018 г. са утвърдени вътрешни правила за
организацията и реда за извършване на проверка по декларациите ЗПКОНПИ и за
установяване на конфликт на интереси.
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. Информацията за
административното обслужване, предназначена за потребителите се поддържа и актуализира
на разбираем и достъпен език, което в голяма степен обуславя предоставянето на подостъпни и по-качествени административни услуги. С РМС 214 от 2016 г. и РМС 436 от
04.08.2017 г. бяха приети списъци с набори от данни, които да се публикуват на Портала за
отворени данни през 2017 г., съгласно графика в решенията, от съответните отговорни
администрации. Порталът за отворени данни представлява единна, централна, публична уеббазирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на
информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със
съответните метаданни. Платформата е изградена по начин, който позволява цялостното
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извличане на публикуваната информация или на части от нея. В изпълнение на Решението са
определени отговорни лица, които за Областна администрация – Кърджали публикуват 7
набора от данни: Публичен регистър на язовирите на територията на Област Кърджали,
Областна транспортна схема на междуобщинските автобусни линии, Регистър на имоти с
държавна собственост в област Кърджали, Регистър на военните паметници в област
Кърджали, Регистър на областните съвети и комисии, Регистър на издадените разрешения за
строеж и Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени
планове и техните изменения.
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. Въведено е
използването на ПОС терминал за заплащане на услугите на място в гишето за
административно обслужване.
За подобряване на достъпа до административни услуги и извършването им в
законоустановения срок е въведена непрекъсваемост на процеса на работа на звеното за
административно обслужване, както и достъп до сградата на хората с увреждания. Пред
звеното за административно обслужване е поставена кутия за мнения и предложения от
граждани, която се отваря периодично от комисия и се предприемат съответните действия.
През 2018 г. няма постъпили оплаквания от лошо административно обслужване, нито
предложения за подобряването му.
Входяща и изходяща кореспонденция в Областна администрация – Кърджали се
обработва съгласно утвърдените от Областния управител Вътрешни правила за деловодната
дейност и използването на електронната система за регистрация и контрол на
документооборота /деловодна система „Акстър”/.
ЦЕЛ 2. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ
И СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Стратегическа цел
Ефективна координация на взаимодействието между заинтересованите страни за изпълнение
на Областната стратегия за развитие на Област Кърджали 2014-2020 г.
Дейност:
Изготвяне и приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за
развитие на Област Кърджали 2014-2020 г.
Законът за регионално развитие разпорежда, че за реализация на документите за
стратегическо планиране, в т.ч. и на областните стратегии за развитие, се извършва
Междинна оценка към средата на периода на тяхното действие, което за програмен период
2014-2020 г. е в края на 2017 г. Междинната оценка на ОСР обхваща периода на изпълнение
2014-2016 г., а там, където са посочени междинни целеви стойности на индикаторите към
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края на 2017 г., Междинната оценка е базирана на информация, събрана от съответните
източници с актуалност към 31.10.2017 г. Междинната оценка за изпълнението на ОСР на
област Кърджали включва: Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на
Стратегията; Оценка на степента на постигане на съответните цели и приоритети, и на
очертаната тенденция; Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за
изпълнението на Стратегията; Изводи и препоръки за изпълнението на ОСР на област
Кърджали за периода до 2020 г.
Областната стратегия за развитие на област Кърджали за периода 2014-2020 г. е
разработена в края на 2013 г. В резултат на промени в свързаното национално
законодателство, в частност Закона за регионалното развитие, както и във връзка с изводите
и препоръките, направени в изготвената преди това Междинна оценка за изпълнението на
ОСР, е изготвен Актуализиран документ за изпълнение (АДИ) на Областната стратегия за
развитие (ОСР) на област Кърджали. АДИ на ОСР определя средносрочните цели и
приоритети за развитие на област Кърджали в периода 2018-2020 г. и е в съответствие с
Националната стратегия за развитие и Регионалния план за развитие на Южен централен
район. Стратегията на област Кърджали е тясно свързана и с Общинските планове за
развитие, за които тя ще бъде основен ориентир, източник на идеи и стратегически документ
за разработване на конкретни мерки в тях. АДИ на ОСР включва: Актуализиран анализ на
икономическото и социалното състояние на областта; Актуализирана стратегия за развитие
на областта за периода 2018-2020 г.; Обща оценка на необходимите ресурси за постигане
целите на стратегията; Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа; Мерки и
средства за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа; Насоки и мерки за
развитие на териториалното сътрудничество; Критерии за оценка на изпълнението на
стратегията; Стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските
планове за развитие; Описание на необходимите действия за прилагане принципа на
партньорство и осигуряване на информация и публичност.
През отчетния период е извършена съвместна координираща работа с изпълнителя на
обществена поръчка „Изготвяне на Междинна оценка за изпълнение на Областната стратегия
за развитие на област Кърджали за периода 2014-2020 г. и изготвяне на Актуализиран
документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Кърджали за периода
2014-2020 г.“. Информацията от общини, териториални звена и неправителствени
организации, отнасяща се за изпълнението на стратегията за периода 2014-2017 г. е
обработена и е изготвена окончателна Междинна оценка на Областна стратегия за развитие
на област Кърджали 2014-2020 г.
Съгласно направената оценка изпълнението на Областната стратегия за развитие на
област Кърджали (2014-2020 г.) е 63 %.
Предвид резултатите от Междинната оценка е изготвен Актуализиран документ за
изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Кърджали за остатъка от
периода на нейното действие.
Междинната оценка и Актуализираният документ за изпълнението на Областната
стратегия за развитие на област Кърджали са предварително съгласувани и през м.06.2018 г.
приети с решения на Областния съвет за развитие на област Кърджали.
Освен заложената конкретна цел за 2018 г., през изминалата година в
направление „Стратегично планиране“ са извършени и следните дейности, в
изпълнение функциите на областния управител:
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 Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Кърджали за
периода 2016-2020 г.
Една от задължителните дейности по мониторинг и оценка на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги на област Кърджали (2016-2020 г.) е разработването на
годишен Мониторингов доклад за изпълнението й, а в средата на периода се изготвя
Междинна оценка. Организирани и проведени са четири работни срещи на 29.05.2018 г.,
04.06.2018 г., 17.09.2018 г. и 25.10.2018 г. на основния екип на Звеното за мониторинг и
оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област
Кърджали (2016-2020 г.), с цел изготвяне на Междинна оценка за изпълнението на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 - 2017 г. Изготвени
са индивидуални информационни карти чрез които е събрана информация от общини,
териториални звена и неправителствени организации за изпълнението на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 -2017 г. Изготвената Междинна
оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, за
периода 2016 -2017 г. е съгласувана с всички членове на разширения екип на Звеното за
мониторинг и оценка, чрез становища и е приета на непресъствено заседание на Областния
съвет за развитие на област Кърджали, проведено през м.11.2018 г.
 Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г.
Във връзка с изготвяне на Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на
Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. е събрана,
систематизирана и предоставена в Секретариата на Съвета, информация по индикатори и
проекти за общините от област Кърджали и информация за изготвени годишни доклади за
наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие на общините от област
Кърджали. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за
развитие на Южен централен район 2014-2020 г. е представен на заседанието на 28.06.2018 г.
в Областна администрация-Пазарджик.
За изпълнение на главната заложена цел „Повишаване ефективността при провеждане
на регионални и секторни политики на територията на област Кърджали“, Областна
администрация Кърджали отчита и редица други дейности в различните направления
на регионалното развитие.
Направление „Регионално развитие и териториална координация“
Изготвено е и изпратено на 09.11.2018 г. в Министерството на регионалното развитие
и благоустройството становище на Областния управител по проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за регионалното развитие.
За изпълнение на някои правомощия на Областния управител по Закона за
администрацията, във връзка с териториалната координация, през м.02-03.2018 г. са
изискани, получени и обобщени годишни доклади за извършената работа през 2017 г. от 25
териториални звена в област Кърджали. Представените годишни доклади отразяват
подробно специализираната дейност на териториалните звена, като много малко от тях
посочват проблеми. Други правят предложения и идеи за подобряване на работата им, а
някои приключват с анализ, като в повечето случаи предлагат мерки, изпълними от самите
тях или в сътрудничество с други институции или организации.
Направление „Заетост и социални услуги”
Проведени са 4 заседания на постоянната Комисия по заетостта към Областния
съвет за развитие на област Кърджали, приети и изпълнени са 21 решения. На заседанията
на Комисия по заетостта се осъществява пряко наблюдение и координация на провежданата
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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.
На проведеното заседание на 13.02.2018 г. е представен, обсъден и съгласуван проект
на предложение на РУО-Кърджали за държавния план-прием по професии/специалности в
държавните и общински професионални гимназии, професионални училища, професионални
колежи, за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни,
прогимназиални, средни общообразователни и специални училища в област Кърджали през
учебната 2018/2019 г.,.
В изпълнение на чл.10, ал.2 от ЗНЗ и чл.7а, ал.2 от ППЗНЗ е определен
институционалния и поименен състав на работната група, която да организира, координира и
проведе набирането на информация от работодателите, да обобщи и внесе информацията в
Комисията по заетостта за проучване на потребностите им от работна сила в област
Кърджали.
На проведеното заседание на 28.03.2018 г. е представена, обсъдена и съгласувана
внесената от работната група обобщена информация за резултатите от проучването на
потребностите на работодателите от работна сила в област Кърджали, обсъдено е
предложение за сформиране на комисия за разработване на Регионална програма за заетост
на област Кърджали - 2018 г., въз основа на оценка и подбор на постъпилите проектни
предложения от областната и общинските администрации, представен и одобрен е проект на
Методика за оценка на проектни предложения за включване в Регионална програма за
заетост на област Кърджали - 2018 г.
В резултат на решение на Комисията по заетостта е издадена заповед на областния
управител за сформиране на комисия за разработване на Регионална програма за заетост на
област Кърджали - 2018 г.
На проведеното заседание на 25.04.2018 г. е представена и одобрена изготвената
Регионална програма за заетост на област Кърджали - 2018 г. Основната цел на програмата е
осигуряване на заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда в
област Кърджали като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за
пълноценното им интегриране в обществото. Регионалната програма за заетост - 2018 г.
осигурява трудови доходи на 75 безработни лица - 72 на пълен работен ден и 3 на непълен
работен ден.
На проведеното заседание на 18.10.2018 г. е представена, обсъдена и съгласувана
внесената от работната група обобщена информация за резултатите от второто за 2018 г.
проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Кърджали, като е
одобрен и доклада за изпълнението на Регионална програма за заетост на област Кърджали 2017 г.
Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Кърджали
съгласува внесената от работната група обобщена информация от проведеното второ за 2018
г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Кърджали.
Информацията, с обобщените резултати и изводи е изпратена в централното управление на
Агенцията по заетостта.
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На 19.06.2018 г. в Областна администрация - Кърджали е проведена кръгла маса на
тема: “Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа
като алтернатива на институционализацията“, организирана от НП „Надежда и домове за
децата“ - клон България“, с участието на експерти от администрацията.
В края на м.06.2018 г. е проведено обществено обсъждане на Проекта на Концепция
на Закона за социалните услуги, с участието на представители от всички институции и
организации, работещи в областта на социалните услуги и други, имащи отношение към
развитието на социалните услуги. Резултатите от проведеното обсъждане - постъпилите
мнения, коментари и предложения, по институции и организации са изпратени за обсъждане
от създадената от Министъра на труда и социалната политика работна група за разработване
на Закона за социалните услуги, с цел същите да бъдат взети предвид при финализиране на
Концепцията.
Направление „Транспорт, транспортно обслужване, безопасност на движението и
общински пътища”
Проведено е 1 заседание на Областна комисия по безопасност на движението по
пътищата на област Кърджали, на което са приети и изпълнени 4 решения. Комисията е
регионален
орган
за
осъществяване
на
координация,
консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и осъществяването
на държавната политика по безопасност на движението по пътищата на област Кърджали.
На проведеното заседание са обсъдени теми, свързани с организацията на автомобилното
движение в град Кърджали, ограничения на движението и паркиране, платено почасово
паркиране - въвеждане, обхват, такси, както и безопасното движение за велосипедисти в град
Кърджали и състоянието на велосипедната инфраструктура – велоленти, велоалеи и
велосипедна мрежа. Изпратено е писмо до кмета на Община Кърджали с препоръки на
Комисията, свързани с подобряване на безопасността и организацията за движение в
Общината.
С цел изпълнение на поетите ангажименти по време на работната среща на Главния
прокурор на Република България, Министъра на вътрешните работи и Министъра на
регионалното развитие и благоустройството за зачестилите пътнотранспортни произшествия
на пешеходни пътеки, по разпореждане на областния управител на област Кърджали с писма
от 16.01.2018 г. във всички общини от област Кърджали и към Областно пътно управление –
Кърджали са създадени комисии/работни групи със задача: да извършат проверки по
състоянието на пешеходните пътеки на уличната мрежа в и извън населените места на
общините, както и проверки по състоянието на пешеходните пътеки на републиканските
пътища в и извън населените места на областта. С писмо от 28.02.2018 г. до Агенция Пътна
инфраструктура“ са изпратени протоколите от направените огледи и са предложени
адекватни мерки за привеждане на пешеходните пътеки в съответствие с Наредба № 2/
17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.
На базата на събрана и систематизирана информация от заинтересованите общини е
изготвено предложение, с изразено становище за промяна на проекто-графика за движение
на влаковете за 2018/2019 г. Становището е изпратено на 26.06.2018 г. до Център за
пътнически превози-Стара Загора. С писмо от 19.09.2018 г. са уведомени заинтересованите
общини за провеждането на работна среща за представянето на актуализираното разписание
на влаковете и обсъждането на направените предложения.
Поискана е информация от всички общини относно дължината и състоянието на
общинската пътна мрежа, по категории, с цел разработване на детайлен социално-
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икономически анализ на районите за нуждите на Националната стратегия за регионално
развитие на Република България, Националната концепция за пространствено развитие и
регионалните планове на районите от ниво 2 в новите им граници, както и при подготовката
на Оперативната програма за регионално развитие, програмите, съфинансирани със средства
от ЕСИФ и стратегическите документи за регионално развитие за периода след 2020 г.
Обобщената информация е предоставена на „Националния център за териториално развитие“
ЕАД-София - изпълнител по сключен договор, с възложител Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Поискана е информация от всички членове на Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата на област Кърджали относно изпълнение на Решение на
Министерски съвет от 12.09.2018 г. и изпълнение на целта, поставена в Националната
стратегия за подобряване на безопасността на движението през периода 2011-2020 г. да
направят предложения, с бележки и допълнения, по изготвения проект на Мерки за
намаляване жертвите по пътищата за периода до 2020 г. Обобщената информация е
изпратена на Министъра на вътрешните работи като Председател на Държавно-обществената
консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ И ИКОНОМИКА
Изпратени са указания до кметовете на общините от област Кърджали и директора на
ОД „Земеделие” – Кърджали с искане за извършване на проверка за спазване на условията по
чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и
ливади от ОПФ и съответно от ДПФ и предоставяне на информация в тази връзка в Областна
администрация Кърджали. Изготвен е доклад, относно извършената проверка на
изпълнението на задълженията на кметовете на общините от област Кърджали по чл. 37м от
ЗСПЗЗ.
Проведена е работна среща на областния управител с директорите на Териториалните
поделения на Държавните горски стопанства на територията на област Кърджали и РДГ –
Кърджали, относно готовностто за осигуряване на населението на област Кърджали с дърва
за огрев през отоплителен сезон 2018 – 2019 г.
Експерт от Областна администрация участва в 11 заседания на комисията по чл.17,
ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи за разрешаване на промяната на
предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди.
Зам. областен управител и експерт от Областна администрация взеха участие в
заседание на работната група по Заповед РД-09-677/01.09.2017г. на министъра на
земеделието, храните и горите за мониторинг на състоянието и инвентаризираните повреди
на иглолистните гори от биотични и абиотични фактори, възложените за добив и усвоените
количества дървесина по данни от Изпълнителна агенция по горите, проведено в гр. Смолян
на 03.05.2018г.
Предоставени 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. Предоставени 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.
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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
В изпълнение на Закона за енергийната ефективност е изготвен и изпратен в
Агенцията за устойчиво енергийно развитие отчет за изпълнението на плановете за
енергийна ефективност за 2017г. на Областна администрация Кърджали. Изпратени са и
отчетите за изпълнението на плановете за енергийна ефективност за 2017г. на общините на
територията на Област Кърджали. Дадени са 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 био горива от общините от област Кърджали, разработени в съответствие с чл.
10, ал. 1 от ЗЕВИ за 2017г., която е представена в Агенцията за устойчиво енергийно
развитие. С това са изпълнени задължениятя на областния управител на област Кърджали и
на кметовете на общините от област Кърджали по ЗЕВИ в законоустановения срок.
ЕКОЛОГИЯ, ВОДИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
През отчетния период е налице добро сътрудничество с общинските администрации и
институциите, имащи отношение към екологията, водите и здравеопазването в областта.
Извършени са проверки на 150 язовира в област Кърджали, изготвени са 150
протокола с констатации и предписания на междуведомствената комисия, определена със
заповед на областния управител.
Извършено е събиране и преместване на изоставени без надзор лабораторни
реактиви от хранилище на учебен кабинет по химия в бившата училищна сграда на
Професионална гимназия по селско и горско стопанство – гр. Кърджали в подходящ склад.
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 първото и второто шестмесечие на 2018 година.
В сферата на здравеопазването във връзка с изработването на Областна здравна
карта е подпомогната дейността на Комисията за изработване на Областна здравна карта на
област Кърджали. Наличен е утвърден Регионален план на област Кърджали за готовност за
грипна пандемия за 2018 година.
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ.
През отчетния период отново е налице добро сътрудничество с общинските
администрации и институциите, имащи отношение към образованието, културата,
младежките дейности и интеграцията в областта. Ефективно е партньорството с Регионално
управление на образованието (РУО) Кърджали при реализация на дейности, заложени в
Закона за предучилищното и училищното образование и Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст в област Кърджали, както при излъчване
на изявени дейци на просветата и ученици за награждаване от областния управител по
случай 24 май - Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура,
коледнната кампания „Да подарим надежда за Коледа“, похода, посветен на 100 г. от
Първата Световна война и др. и редица други инициативи.
В сферата на образованието областният управител Никола Чанев бе отличен от
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ с грамота за добър социален диалог.
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Областният управител и началникът на РУО наградиха участниците в конкурса за
детска рисунка „Европа през моите очи“ за деца и младежи със специални образователни
потребности от област Кърджали. Над 80 картини бяха включени в изложбата, организирана
от Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование под егидата на
областния управител.
В Областна администрация Кърджали е проведена работна среща с представители на
общините, дирекциите “Социално подпомагане“, ОД на МВР, РЗИ, Бюрата по труда и
директори на училища в областта във връзка с изпълнението на дейностите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст. В област Кърджали са идентифицирани 5068 деца и ученици, посетени са
над 6 000 домове, 71 деца са върнати в училище.
Областна администрация бе домакин на работна среща на регионалните структури,
ангажирани с прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане
и включване в образователната система на децата в задължителна предучилищна и училищна
възраст. Форумът е ръководен от заместник областния управител. Създаден е Областен
координационен център за връщане на децата в училище, който да координира действията на
заинтересованите страни
Във връзка с ремонтите на училища по ОП „Региони в растеж“ и риска от провал на
първия учебен ден са свикани две работни срещи на областния управител и заинтересованите
страни и е сформирана експертна междуведомствена комисия за проверка на строителномонтажните работи.
По случай Международния ден на учителя 30 педагози от областта са наградени от
областният управител за изявен творчески подход в работата.
Под патронажа на областния управител е проведено 18-то издание на Областния
математически турнир „Перперикон 2018”, организиран от РУО Кърджали, ПУ „П.
Хилендарски” и Съюз на математиците в България – секция Кърджали. В състезанието
участваха близо 900 ученици от областта, както и ученици от Димитровград, Хасково,
Смолян, Пловдив, Стара Загора, София, Рудозем, Тополовград.
Областният управител награди победителите в традиционния областен конкурс за
компютърна графика под надслов „Моят извънземен приятел“, който се организира от СУ
„Отец Паисий“ Кърджали в чест на патронния празник на училището и е под егидата на
областния управител.
Стартира организацията по изготвянето на Областна стратегия за подкрепа на
личностно развитие на децата и учениците в област Кърджали (2019-2020). Със заповед на
областния управител е утвърден съставът на областният оперативен екип.
Областният управител присъства на откриването на обновената сграда на ПГ по
горско и селско стопанство Кърджали по ОП „Региони в растеж“. Той заяви, че
образованието е приоритет за правителството и държавата за пореден път потвърждава
ангажимента си към образованието.
Младежки дейности
Изготвени и изпратени са:
- до Министъра на младежта и спорта аналитична справка по отчета с информация по
индикаторите, заложени в Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. за 2017 г. и
Годишен план за младежта в област Кърджали за 2018 г., публикуван в сайта на ОА.
- до Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обобщена информационна карта
за 2017 г. във връзка с мониторинг при изпълнение на Координационния механизъм за
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взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и
взаимодействие при кризисна интервенция (КМ);
Областният управител и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева
запознаха обществеността с проекта за нова многофункционална спортна зала в Кърджали.
Параметрите й са съобразени с международните стандарти, реалистичният срок за начало на
строителните работи е краят на през 2019 г.
Областният управител и кметът на Община Кърджали обсъдиха три алтернативни
локации за изграждане на многофункционална спортна зала в централната градска част на
Кърджали. Двамата се обединиха около схващането да се избере терен с подходящи
параметри, разположение и инфраструктура, който да е максимално удобен за гражданите и
да не изисква утежняващи административни процедури.
По случай 100 години от Първата световна война е проведен двудневен поход по
стъпките на Българската армия с туристическите отряди от девет училища в областта,
Спортно-интелектуален клуб „Ахридос” към Съюза на ветераните от войните Кърджали и
членове на Военно-патриотичния съюз. Походът е организиран от областната администрация
в партньорство с Военен клуб, Регионално управление на образованието, Туристическо
дружество и Националния ученически лагер за военно обучение с. Широко поле. В похода
участва и представител на Министерство на отбраната. Бе отдадена дължима почит към
подвига на българските войници и офицери, загинали, ранени и пленени през Първата
световна война. Областният управител е награден от министъра на отбраната с юбилеен
медал „100 години Първа световна война“. Участниците в похода са наградени с грамоти от
областния управител и с юбилейни медали от министъра на отбраната.
Областна администрация Кърджали в партньорство с училища, читалища, културни
институции, НПО и медии организира публични събития в областта, посветени на 75-та
годишнина от спасяването на българските евреи в рамките на Комуникационната стратегия
на Република България за ЕС. Целта е да се открои приноса на българската държава за
спасяването на евреите от холокоста, да се повиши степента на информираност на местните
общности по темата, да се стимулира изследователския интерес на подрастващите към
историята на еврейската диаспора в Източните Родопи и нейното място в общественополитическия живот.
Подобряване качеството на живот на социалноуязвимите групи от населението
на област Кърджали
Изготвена е информация относно реализираните през 2017 година дейности в
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и на лицата в неравностойно
положение от другите етнически групи в област Кърджали (2012-2020г.) във връзка с
мониторинговия доклад на Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси към МС.
Представители на неправителствени организации на хората с увреждания в Кърджали
връчиха на областния управител
протестна нота срещу предложени промени в
законодателството, касаещи техните права и възможности за интеграция. На срещата
областният управител подчерта, че държавата е длъжник на хората с увреждания и изрази
увереност, че законодателят ще намери разумно решение от полза за хората в нужда.
Експерт от Областна администрация взе участие в Кръгла маса на тема „Успешни
практики в интеграцията на ученици от етническите малцинства чрез интеркултурно
образование“ по проект „Училище за шампиони“ на СУ „П.Р. Славейков“ Кърджали,
финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“; международна
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Конференция на тема: „Ромската интеграция – къде сме и каква е посоката?“ в рамките на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз; Благотворителна изложбабазар във Военен клуб Кърджали за децата в неравностойно положение по случай Първа
пролет; Шатри за приятели - българска, турска, арменска и еврейска кухни в рамките на
изданието Мултикултурния град на Арт движение "Кръг" Кърджали; Кръгла маса
„Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като
алтернатива на институционализацията“ под домакинството на „Надежда и домове за децата
– клон България“.
Организирани са обучения във връзка с Проект „Разработване и внедряване на
система от мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)“, изпълнявана по ОП РЧР 20142020.
На заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси
присъстващите бяха запознати с възможностите за
кандидатстване по интеграционни проекти, с предмета на дейност, основните цели и
проведените мероприятия на Сдружение “Балкански форум за мир - Кърджали“, с
Националната ромска платформа и с Проект „Разработване и внедряване на система от
мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите (2012 – 2020)“, изпълнявана по ОП РЧР 2014-2020.
Съветът се ангажира за тясно сътрудничество с Областен информационен център Кърджали
и Сдружение “Балкански форум за мир - Кърджали“, както и с разпространяването на
добрите практики в сферата на интеграцията.
ЦЕЛ 3. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА ПО ОБНОВЯВАНЕ
НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО НП ЕЕМЖС
Стратегическа цел
Ефективен контрол на всички етапи при изпълнение на Програмата
Дейност
Ефективен контрол на ОУ при прилагане на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради
През отчетния период по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) не са постъпили договори, сключени между
кметовете на общините и сдруженията на собственици, както и не са сключени нови
договори за целево финансиране.
За всяка една от одобрените 58 броя сгради е оформен архив от документи. Изготвен е
опис на всички класьори. Изготвена е информация за всяка една сграда с данни за РЗП,
извършен е мониторинг, подписани са протоколи по време на строителството, подписани са
протоколи по чл. 12 от договорите за целево финансиране в таблична форма (Microsoft
EXCEL).
Ежеседмично е изготвен и изпращан по електронна поща в МРРБ отчет за изпълнение
на дейностите по Програмата на територията на област Кърджали по общини.
Ежемесечно е изготвен и изпращан (до 15 число на всеки месец) по електронна поща
в МРРБ отчет за проведените обществени поръчки и общия напредък по Програмата на
територията на област Кърджали по общини.

16

Изготвени са и са изпратени по електронна поща в МРРБ информация за въведени
сгради в експлоатация по НПЕЕМЖС – 3 броя в края на месеците октомври, ноември и
декември.
Извършена е проверка на договор с изпълнител, за което е изготвен контролен лист и
доклад до областния управител, относно спазване на референтните стойности;
Извършени са 22 проверки преди подписване на Протокол обр.2, Акт обр.10, Акт
обр.11 и Акт обр.15 и са изготвени 22 доклада до областния управител, относно наличие на
всички необходими условия за подписване на горепосочените документи.
Извършени са проверки на 19 обекта преди подписване на Протоколи по чл.12 от
договори за целево финансиране и са изготвени доклади до областния управител, относно
наличие на всички необходими условия за подписване на горепосочените документи.
ЦЕЛ 4. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИТИКА НА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА
РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
Стратегическа цел
Ефективно управление на риска от бедствия за осигуряване защита на населението.
Дейност 1
Извършване на пролетни и есенни проверки на потенциално опасните водни обекти
В изпълнение на Закона за водите са сформирани междуведомствени комисии,
назначени със Заповед № РД-09-85/13.04.2018 г. и Заповед № РД-09-198/13.09.2019 г. на
областния управител за извършване на пролетни и есенни проверки на проводимостта на
речните корита на 42 участъка, извън границите на урбанизираните територии. В резултат са
изготвени констативни протоколи и план-програма
за необходимите дейности по
осигуряване на проводимост, които са изпратени до РИОСВ за становище, относно
необходимостта от извършване на екологична оценка.
Със Заповед № РД-09-177/20.08.2018 г. на Областния управител е назначена
Междуведомствена комисия за обследване и контрол на складове - депа за растителнозащитни препарати с изтекъл срок на годност, изготвен е график за извършване на
проверките. Съставени са констативни актове с предписания от проверките на място, които
са изпратени на собствениците за изпълнение в конкретни срокове.
Дейност 2
Изпълнение на дейности по стратегически проект „Защита от наводнения“ по ИНТЕРРЕГ –
обявяване на обществени поръчки, избор на изпълнител и стартиране на СМР
На 11.09.2017 г. Областният управител на област Кърджали подписа договор
№B3.5b.01 за финансиране на стратегически проект с наименование "Cross Border Planning
and Infrastructure Measures for Flood Protection" с партньори Областна администрация
Смолян, Областна администрация Кърджали, Областна администрация Благоевград и
Областна администрация Хасково от българска страна, Регион Източна Македония и Тракия,
Регион Централна Македония и Децентрализираната администрация на Македония и Тракия
от гръцка страна. Бюджетът на ОА Кърджали възлиза на 1 090 000 евро и включва дейности
за укрепване бреговете на река Крумовица (в участъка под бензиностанция „Октан“) и река
Джебелска (в землището на с. Тютюнче) и възстановяване проводимостта на речните корита.
През 2018 г. бяха изпълнени голяма част от предвидените дейности като подготовка и
провеждане на процедури по обществени поръчки, набавяне на всички необходими
разрешителни за стратиране на СМР, а на 8.11.2018 г. бе направена и първа копка на големия
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обект на река Крумовица, с което се предотврати компрометирането на републиканския път,
свързващ Крумовград, Ивайловград и гръцката граница с останалата част на област
Кърджали.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МКВП КЪМ МС
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 с
заповед на областният управител е назначена 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 І от Правилника за организацията и дейността на МКВП към МС
за финансиране на проекти за изпълнение на превантивни дейности са подадени 2 броя
искания, за които е направен оглед на място, прегледана е приложената документация и са
изготвени 2 становища на областния управител по целесъобразност в регламентирания срок.
- 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 9 искания, по които е направен
оглед на място, прегледана е приложената документация и са изготвени 9 становища на ОУ
по целесъобразност за обектите, описани в исканията в регламентирания срок.
Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет,
приет с Постановление №327 на Министерския съвет от 29.11.2016 година, кметовете на
общини на територията на област Кърджали са уведомени, че разглеждането на искания за
финансиране, по които не са взети решения поради изчерпване на финансовите средства ще
бъде прекратено, ако исканията не бъдат подновени до 31.03.2018 година, по реда на чл. 10,
ал. 5 от правилника. За периода са подновени искания, както следва:
- На основание Раздел І от Правилника за организацията и дейността на МКВП към МС
за финансиране на проекти за изпълнение на превантивни дейности е подадено 2 бр. искания
от съответния първостепенен разпоредител с бюджет, на които е направен оглед на място,
прегледана е приложената документация и са изготвени 2 становища на ОУ по
целесъобразност в регламентирания срок.
- 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 подновени 8 искания. Извършен е оглед
на място, прегледана е приложената документация и са изготвени 8 становища на ОУ по
целесъобразност в регламентирания срок.
Изготвено е и е подадено в МКВП към МС искане от областния управител за
предоставяне на финансови средства за изготвяне на технически проект за извършване на
аварийни и неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имоти държавна собственост, с цел укрепване и предпазване от последващо разрушаване на
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магистралния водопровод за град Кърджали, Момчилград и други населени места. С
решение на МКВП към МС на заседание на 30 март 2017 година са отпуснати исканите
средства и е възложено проектиране за обект: „Брегоукрепителни мероприятия и
осигуряване на проводимостта на речното корито на река Боровица в района на шахта
калници №11 и № 20 от магистралния водопровод“. Изготвеният технически проект е
предаден в договорения срок.
След представянето на проекта е изготвено искане на областния управител до
МКВПМС за финансиране на СМР за неотложни възстановителни работи на обект
„Брегоукрепителни мероприятия и осигуряване проводимостта на речното корито на река
Боровица в района на шахтови кладенци №11 и №20 от магистралния водопровод“;

ЦЕЛ 5
ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Стратегическа цел
Придобиване на нови ключови и професионални умения
Дейност
Участие на служителите от администрацията в обучения и семинари
През 2018 година Областна администрация Кърджали е участник чрез своите
служители в различни обучения, както присъствени, така и електронни модули за
самообучение, които имат определени цели:
- подобряване капацитета на служителите в администрацията;
-повишаване на уменията и професионалната компетентност на държавните
служители при извършване на тяхната работа;
-създаване на мотивационен механизъм за повишаване ефективността на работата и
степента на удовлетвореност;
- въздействие и ефективност не само върху професионалната реализация на
служителите, но и върху тяхното личностно развитие;
Служителите от областна администрация Кърджали участват и в редица онлайн
обучения, чрез платформата за електронно обучение на Института по публична
администрация, като електронните курсове имат своите предимства: самостоятелен ритъм
на учене, пестене на ресурси, възможност за обогатяване на опита с разнообразие от
практически задачи, представяне на информацията по нов, интересен и достъпен начин чрез
информационните технологии и интернет.
Проведено е задължително обучение за държавни служители, назначени за първи път
на държавна служба, съгласно чл. 35б, ал. 1, т. 1 от ЗДСл на 3-ма служители.
Съобразно нуждите на администрацията за постигане на цели и ефективно и
ефикасно изпълнение на служебните задължения, са отчетени следните обучения:
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Брой
проведени
обучения

Област на обучението

Брой обучени
служители

1. Управление на администрацията (стратегическо планиране,
публични политики, управление на изпълнението, управление
2
на промяната, управление на проекти, управление на
качеството, управление на риска и др.)

3

2. Правни аспекти на административната дейност
(нормотворчество, правоприлагане)

2

2

3. Меки умения (комуникация, работа в екип, управление на
времето, решаване на конфликти и др.)

1

1

4. Управление на човешките ресурси, вкл. управление на
знанието

0

0

5. Финансово и стопанско управление

1

2

9. Специализирани обучения, различни от горепосочените

6

9

Общо проведени обучения/обучени служители

12.00

17.00

6. Информационни системи и дигитални умения
7. Местно управление
8. Чуждоезиково обучение

Проведени обучения в ИПА през 2018 г.
Брой
проведени
обучения

Тема на обучението
Мониторинг и оценка на публични политики

Брой обучени
служители

1

2

Практически проблеми на административните нарушения
1
и наказания

1

Внедряване на по-добри организационни и технологични
1
модели на взаимодействие и административно обслужване

1

Въведение в държавна служба

3

6

Обучение в чужбина за висши държавни служители с цел
повишаване качеството на управлението в
1
администрацията- в Амстердам

1

Проведени обучения в други обучаващи институции в България през 2018 г.
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Обучаваща институция

Тема на обучението

Брой
проведени
обучения

Брой
обучени
служители

Министерство на труда и
социалната политикаЦентър за развитие на
човешките ресурси и
регионални инициативи

Актуални аспекти на нормативната
база и политика по
равноспоставеност на мъжете и
жените

1

1

Секретариат на НССЕИВ
чрез администрацията на
МС

Разработване и внедряване на
система за мониторинг, оценка и
контрол за изпълнение на
2
Националната стратегия на
Република България за интегриране
на ромите 2012-2020 г.

2

"Българска финансова
група" ООД Кърджали

Годишно счетоводно приключване в
1
бюджетните организации

2

"Българска финансова
група" ООД Кърджали

Промените в закона за обществените
поръчки и в правилника за
1
прилагането им

1

В обученията се включват служители, назначени както на ръководни, така и на
експертни длъжности.
През ноември 2018 година Главният секретар на Областна администрация Кърджали
участва в семинар, проведен в Амстердам, Холандия, финансиран от Института по публична
администрация, с тема- „Обучение на висши държавни служители с цел повишаване
качеството на управлението в администрацията“.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Нормативно определена численост на ОА към 31.12.2018 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 – 0 бройки.
 Реално заетите длъжности за периода на отчитане:
а/ основно щатно разписание – 27 служители;
б/ допълнително щатно разписание
- ПМС № 212 – 5- ма служители.
Служители, назначени през 2018 година, чрез конкурсна процедура - 3 служителя:
1. Младши експерт в дирекция „АКРРДС“ – 2 броя
2. Младши експерт в дирекция „АПОФУС“
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Възрастова категория на служители, включително към 31.12.2018 г.

Структура на заети към 31.12.2017 г. служители по основно щатно разписание
по най висока образователна степен.
От общо 27 служители, 15 служители са с висше образование, степен „Магистър“; 3
служител с висше образование, степен „Бакалавър“;
2 служител с образователноквалификационна степен „Професионален бакалавър“; 2 служители със средно образование.

Национални програми, финансирани от Агенция по заетостта
През 2018 година Областна администрация Кърджали продължи да работи в посока
ограничаване на безработицата чрез осигуряване на заетост, включително на
неравнопоставените групи на пазара на труда.
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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, назначени през
2017 година на длъжност ‘‘Младши експерт‘‘ бяха 2-ма младежи.
След подписан двустранен договор по Национална програма „Заетост и обучение на
хора с трайни увреждания“ в Областна администрация - Кърджали на 02.04.2018 г. са
назначени 2 лица с намалена трудоспособност, с период на заетост 24 м. Целите на
програмата са: създаване на условия за заетост; повишаване пригодността за заетост;
осигуряване на доходи; повишаване степента на информираност на обществото за
проблемите и възможностите на лицата от целевите групи с цел промяна на обществените
нагласи и премахване на съществуващите стереотипи; създаване на условия за достоен и
самостоятелен живот.
ЦЕЛ 6. СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Стратегическа цел
Стартиране на дейности за изграждане на обходен път на град Кърджали като национален
обект
Дейност
Съдействие при осъществяване на отчуждителните процедури
Одобрен е подробен устройствен план за отчуждаване на имоти на територията на
землището на село Дъждино, община Кърджали, откъдето ще минава директното трасе на
обходния път. Участъкът, подлежащ на отчуждаване е с дължина 188 м.
През 2018 г. с РМС № 156/ 15.032018 г. са отчуждени части от 4 частни имота в
землището на село Дъждино, община Кърджали. В Агенция „Пътна инфраструктура“ не се е
явил нито един от собствениците на засегнати имоти, поради което не са платени
обезщетения. В изпълнение на чл.39 и чл.39а, ал.1 от Закона за държавната собственост
общата сума в размер на 798 лева е преведена по банковата сметка на Областна
администрация-Кърджали. Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.5, изр. Второ от същия закон,
след извършване на плащането засегнатите части от имоти се считат за отчуждени.
Издадено е разрешение за строеж № РС-15/ 10.04.2018 г. за обект Път І-5 „Обходен път на
гр.Кърджали“, участък от км 349+234 до км 349+422=348+997,32 (за 188 м).
Извършено е актуализиране на Подробен устройствен план-Парцеларен план на обекта и
към момента започват да се издават документи, необходими за провеждане на
отчуждителните процедури за по-голямата част от засегнатите имоти.
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ЦЕЛ 7. ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
(РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679)
Стратегическа цел
Обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни
Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на
системите и услугите за обработване
Дейности
Актуализиране на вътрешните правила
Осигуряване на обучение
Определяне на длъжностно лице по защита на личните данни
На 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) влезе в сила
нов Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан подолу за краткост Общ регламент за защита на данните (ОРЗД).
Целта на ОРЗД е да уеднакви законодателството на отделните държави-членки в
областта на личните данни и едновременно с това да гарантира на физическите лица от
всички държави-членки адекватната защита на личните им данни при тяхната обработка.
Областна администрация Кърджали е администратор на лични данни по смисъла на
чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. В това си
качество, Областна администрация Кърджали се стреми да отговори на всички високи
стандарти, принципи и технологични изисквания, предвидени в ОРЗД и Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД), като обработва единствено данни на физическите лица, които са
изискуеми и необходими за постигане на целите по предоставяне от Областна
администрация Кърджали на услуги на гражданите, или при изпълнение на нейни законови
задължения и/или компетенции, в това число като осигурява нужните условия за
законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на личните данни и тяхното
отговорно съхранение.
За да гарантира правата на физическите лица в сферата за защита на личните данни
Областна администрация Кърджали има разработени и актуализирани Вътрешни за защита
на личните данни, в които подробно са описани организационните и техническите мерки,
които са предприети за защита на личните данни и тяхната обработка. Въведени са
подходящи технически и организационни мерки, които да обезпечат сигурността на
информацията, обработвана в деловодната система АКСТЪР-ОФИС и регистрите на
Областна администрация Кърджали.
Във връзка с ОРЗД са осигурени обучения на трима служители от Областна
администрация Кърджали. Тема на първото обучение бе „Задължения на администраторите
на лични данни според Регламент (ЕС) 2016/679“, което се проведе в зала на „Бизнес
инкубатор“ Кърджали. Работна среща/ обучение се проведе и в град Божурище във връзка с
влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни, с участието на
представители от Комисията за защита на личните данни.
Областна администрация Кърджали е определило длъжностно лице по защита на
личните данни, което има задължения, сред които:
 Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и
служителите, които извършват обработване, за техните задължения
по силата на
нормативните актове за защита на личните данни;
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 Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките
на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните
данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и
обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
 При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието
върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;
 Да си сътрудничи с надзорния орган;
 Да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с
обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се
консултира по всякакви други въпроси.
ЦЕЛ 8
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ
ВЪРХУ АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Стратегическа цел
Осигуряване спазването на законността на територията на областта
Дейност 1
Извършване на проверка за законосъобразност на решенията на общинските съвети
През периода са проверени 1101 бр. решения на общинските съвети, от тях:
- 5 бр. /0,1 %/ са върнати от областния управител за ново разглеждане, като две от тях
са преразгледани в срок; 8 бр. бяха оспорени в съда.
1.Областен управител на област Кърджали срещу Решение № 162 от Протокол №
12/28.12.2017 год. на Общински съвет – Момчилград
ОбС Момчилград отменя свое Решение № 162/28.12.2017 год. с Решение №
5/26.01.2018 год.
2.Областен управител на област Кърджали срещу Решение № 329 от Протокол №
33/22.02.2018 год. на Общински съвет – Кирково
ОбС Кирково приема Решение № 345/29.03.2018 год., с което санира порока в
Решение № 329/22.02.2018 год.
3. Областен управител на област Кърджали срещу изменението и допълнението на
Наредба № 2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията
на община Черноочене и изменението и допълнението на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост, приети съответно с Решения № 16 и
№ 17 от Протокол № 3/12.03.2018 год.
ОбС Черноочене гласува повторно измененията на двата подзаконови нормативни
акта с Решение № 35 от Протокол № 4/10.04.2018 год., без да отстрани пороците в
процедурата
Образувано е адм. дело № 142/2018 по описа на Административен съд – Кърджали
Образувано е адм. дело № 132/2018 по описа на Административен съд – Кърджали
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С Решение № 200/06.07.2018 год. на КАС се отменя като незаконосъобразно приета
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на
ОбС Черноочене.
С Решение № 201/09.07.2018 год. на КАС се отменя като незаконосъобразно приети
измененията и допълненията на Наредба № 2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на
местните данъци на територията на община Черноочене.
По повод касационни жалби от председателя на ОбС Черноочене пред ВАС са
образувани:
Адм.дело № 10267/2018, насрочено за 16.03.2020 год. и Адм.дело № 102627/2018,
насрочено за 03.02.2020 год.
4. Областен управител на област Кърджали срещу Решение № 98 от Протокол №
5/26.04.2018 год. на Общински съвет – Кърджали за Изменение на ОУП на гр. Кърджали
Образувано е Адм. дело № 194/2018 г. С Решение № 127/31.05.2018 год. ОбС
Кърджали отменя Решение № 98/26.04.2018 год. Делото е прекратено с определение,
постановено в съдебно заседание на 26.06.2018 г.
5. Областен управител на област Кърджали срещу Общински съвет – Кърджали.
Оспорване като незаконосъобразно приета Наредбата за условията и реда за придобиване,
управление и разпореждане с общински жилища
Образувано е Адм. дело № 256/2018 год. С Решение № 268/18.09.2018 год. на КАС, с
което отменя като незаконосъобразно приета Наредбата за условията и реда за
придобиване, управление и разпореждане с общински жилища.
По повод касационна жалби от председателя на ОбС Кърджали пред ВАС е
образувано адм.дело № 13043/2018, насрочено за 27.01.2020 год.
6. Областен управител на област Кърджали срещу Общински съвет – Кърджали
Оспорване като незаконосъобразна Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Кърджали, приета с Решение № 153 от
Протокол № 8/26.07.2018 год. на ОбС Кърджали
С Решение № 206 от Протокол № 9 от 20.09.2018 год. ОбС Кърджали отменя
Решение № 153 от Протокол № 8/26.07.2018 год. на ОбС Кърджали
7. Областен управител на област Кърджали срещу Решение № 88 от Протокол №
07/30.08.2018 год. на Общински съвет -Черноочене
Образувано е Адм. дело № 355/2018 г.
Решение № 358
от 19.12.2018 год., с което решението се отменя като
незаконосъобразно. Решението на АС Кърджали е обжалвано пред ВАС. Към момента не е
насрочено дело.
8. Областен управител на област Кърджали срещу Решение 356 от Протокол
№22/01.02.2018г. на Общински съвет Ардино, с което Общински съвет Ардино приема
предложението на община Йенибоазичи - Севернокипърска турска република, за
осъществяване на междуобщинско сътрудничество между двете общини. Образувано е
административно дело №89/2018г. пред Административен съд – Кърджали В резултат
горепосоченото решение е отменено с Решение №154/28.05.2018г. на Административен
съд Кърджали.
Юрисконсултите, осъществяващи административен контрол, осигуряват и приемните
дни на областния управител, като изготвят протоколите, въз основа на които се предприемат
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необходимите действия пред съответните институции за решаване на поставените проблеми
от гражданите.
Дейност 2
Разглеждане на постъпили сигнали и предложения от физически и юридически лица относно
действия или бездействия на органите на местното самоуправление и местната
администрация
В Областна администрация Кърджали са постъпили общо 82 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.
Извършени са проверки на място по сигнали на граждани, относно нарушен достъп до
имот, незаконно строителство, опасност от бедствия, лошо изпълнение на поръчка от ОП
„Обредни дейности“ към Община Кърджали, отглеждане на животни, засадени дървета и
заплахи между съседи в с. Багра, общ. Кърджали и др. Изпратени са предложения, указания
или разпореждания за предприемане на необходимите действия от териториалните органи
на централната изпълнителна власт и органите на местното самоуправление и са изискани
становища, 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, проблеми с безстопанствени кучета и незаконни
приюти за кучета.
Предложенията и сигналите на гражданите, постъпили в Областна администрация
Кърджали се обработват в срок и съобразно изискванията. Поради не получаване 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.
ЦЕЛ 9. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЛАСТТА
Стратегически цели
Интегрирано развитие на туризма в област Кърджали
Обогатяване на културния живот в областта
Дейност
Провеждане на фестивал „Бъдеще с традиции“
По инициатива на Oбластния управител под патронажа на председателя на Народното
събрание и със съдействието на министъра на туризма Николина Ангелкова на 15 и 16
септември се проведе фестивал на българския бит и култура „Бъдеще с традиции –
Кърджали 2018“, впечатлил жителите и гостите на областта с многообразните си прояви,
като концертът-спектакълът „Грамофонът“ на Виктор Калев, най-дългото хоро под звуците
на Сто и една каба гайди на моста над Арда, богатата фолклорна програма на читалищата в
областта, над 300 баници, алеята на занаятите, етнографската експозиция „Съкровища от
скрина“, надиграване на танцови състави с хора от шестте етнографски области и мн. други
атракции. Фестивалът бе закрит в двора на Регионалния исторически музей с детска
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фолклорна програма, с урок по краезнание, изнесен от Регионалната библиотека „Н.Й.
Вапцаров“ и с любими герои от творбите на писателката Маргарита Павлова.
Арт инсталацията бе финансирана от Общинска фондация „Пловдив 2019“, след
спечелен проект на Областна администрация Кърджали “Съкровища – минало, настояще,
бъдеще", в партньорство със Сдружение „Регионална занаятчийска камара – Кърджали” –
водещ партньор и читалище „Обединение 1913”- Кърджали. Идеята на проекта бе да се
разнообразят традиционните дейности на читалищата с иновативни инициативи,
представящи развитието на град Кърджали по различни, неизползвани досега начини.
Проектът целеше пътуване назад през годините, прокарвайки нишката на наследствеността
през спомените на местните жители. Жители на Кърджали и областта имаха възможността да
споделят спомените си по един различен начин. Партньорите по проекта се договориха
осъществяването му да бъде в рамките на ежегодния фестивал „Бъдеще с традиции“,
организиран от Областна администрация Кърджали на 15 септември в централния градски
парк на Кърджали. Желаещи да предоставят семейните си реликви за изложение в
своеобразен етнографски музей на открито не липсваха въпреки краткото време. За целта
бяха поръчани и изработени специални прозрачни пластмасови кубове със съответните
надписи за предназначението и собствениците им, брандирани с логото на фондацията и
Проект „Читалища”, по направление „Читалища: общностно участие и иновации”.
Събраните над 50 броя експонати представляваха предмети, условно разделени на такива от
градския и селския бит на българите в областта. Те бяха подредени в кубовете и аранжирани
под формата на арт инсталация „Съкровища от скрина” на видно и достъпно място между
алеите на Градската градина в деня Фестивала. В подреждането на етнографската сбирка се
включиха доброволни участници от партньорите по проекта, както и младежи от
неправителствени организации в Кърджали. След приключването на фестивала арт
инсталацията бе транспортирана обратно и експонатите върнати на собствениците им
Други дейности за популяризиране на културното наследство.
Изпратена е обобщена информация за дейността на читалищата през 2017 г. до
Министъра на културата
Областният управител и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева
откриха 20-то издание на Националния тракийски събор „Кърджали 2018“, уважиха и
традиционния пролетен събор в с. Припек, община Джебел.
Областният управител бе гост на традиционния селищен празник на село Пчеларово;
той взе участие и в Националния тракийски събор – поклонение пред мемориала на избитите
над 200 деца в местността Илиева нива край Ивайловград.
Здраве, сговор и повече общи празници пожела областният управител на жителите и
гостите на Момчилград, които отбелязаха празника Свети дух. Християни и мюсюлмани
седнаха на обща трапеза край едноименния параклис, помолиха се за здраве и благополучие
и за по-добро бъдеше за хората от региона
Под патронажа на областния управител в Кърджали се състоя благотворителен
концерт-спектакъл на Фондация „Искам бебе“. Областният управител връчи 4 200 лева,
събрани от продажбата на баниците на Фестивала „Бъдеще с традиции – Кърджали 2018“ на
Радина Велчева, основател на Фондация „Искам бебе.
В седмицата на четенето Областният управител направи дарение от книги на
Регионалната библиотека „Н.Й. Вапцаров“. Той разгледа отделите и читалните и се запозна с
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работата на екипа по различни проекти, целящи модернизирането на духовното средище и
популяризирането на четенето сред подрастващите.
Областният управител и заместник министърът на образованието Деница Сачева бяха
гости на откриването на изложба от творби на художничката Лиляна Дичева, посветена на
90-та годишнина от рождението на авторката
Областният управител бе сред официалните гости на концерта на Ансамбъл
„Българе“ за празника на Кърджали. От името на всички кърджалийци Чанев поднесе на
проф. Иван Гаврилов националния трибагреник на Република България в израз на почит към
делото му на благодетел и като символ на държавността.
Областният управител бе гост на официалното представяне на сборника „По дирите
на Патриарх Евтимий” на Георги Кулов, посветен на изследвания на краеведа Никола
Иванов. На фасадата на НЧ „Обединение 1913“ Кърджали е поставена паметна плоча в знак
на признателност към радетеля на българщината и откривател на Татул и Перперикон.
Областният управител бе гост на 50-годишния рожден ден на представителния дамски
хор „Незабравки“, превърнал се в емблема на Кърджали.
Благотворителната кампанията „Да подарим надежда за Коледа - 2018” под патронажа
на областния управител отново даде възможност за реализация на младите хора от над 20
училища от областта да се включат в проявата. Кампанията е подкрепена от Регионалното
управление по образование, Агенцията „Социално подпомагане“, ЦПЛР-ОДК, НЧ
„Обединение1913“. Събраните 16 142 лева са преведени по сметката на МБАЛ „Д-р Атанас
Дафовски за оборудването на Интензивния сектор на Детското отделение в болницата в
Кърджали.
Младите театрали на ЕГ „Христо Ботев“ представиха спектакли на немски език и на
български език, като част от инициатива на областна администрация Кърджали в подкрепа
на европейското културно многообразие в рамките на Комуникационната стратегия на
България за ЕС.
Посетени са
следните изяви в областта на културата в Инициативата
„Мултикултурният град 2018“ „Забравени пространства – по следите на старите строители и
майстори на къщи в Кърджалийско; Регионална конференция „Библиотеките–възможности и
предизвикателства“; концерт на танцова формация „Ахридос“, посветен на 5 годишния й
юбилей; Вечер, посветена на паметта на художника Джемал Емурлов в Регионален
исторически музей Кърджали в; IV Oбластен конкурс - изложба на детски рисунки
„Родопски багри“, посветена на Джемал Емурлов - Джими; Представяне на том 2 „САЩ
като метафора на модерността. Българо-американски отражения (ХХ–ХХІ в.)" от
сборника "Америките по проект „Геопоетика: литература и география“ на Института за
литература – БАН по програмата на Месец на Америка – 2018; изложба на дружеството на
художниците, посветена на 24 ти май и Коледа , представянето на книгата „Мостът“ в превод
на турски език на Г. Кулов, представянето на списание за общество, култура и литература
„Южно утро“ в Хасково, концерта на Спортно-интелектуалния клуб „Ахридос“ и други
културни прояви.

Извън заложените конкретни цели за 2018 г. и описаните по-горе свързани с
осъществяването им дейности, в изпълнение на функциите си съгласно Устройствения
правилник Областна администрация Кърджали извърши и следните дейности:
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УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
През отчетния период са получени 29 съобщения по ЗУТ от общинските
администрации и 11 съобщения по ЗКИР от Служба по геодезия, картография и кадастър
Кърджали. Извършени са съответните проверки, изготвени са общо 40 доклада до ОУ,
касаещи измененията и не е констатирано засягане интереса на държавата.
Издадено е 1 разрешение за строеж и е извършена проверка преди одобряване на
инвестиционен проект за строеж: „Реконструкция на въздушна електропроводна линия 110
kV „Даладжа“ от п/ст „Гледка“ до п/ст „Ардино“.
Издадено е 1 разрешение за строеж за изграждане на водопровод от ПС „Балабаново“
до с. Софийци, находящ се на територията на община Джебел и община Момчилград.
Изготвена е Заповед на областния управител за одобряване на техническо задание и
разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150,
ЗУТ за обект: „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от село
Ненково по ПСПВ „Енчец“.
Проведена е процедура по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, изготвена е Заповед на областния
управител за учредяване право на прокарване на водопровод през държавен имот.
Проведена е процедура по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, изготвена е Заповед на областния
управител за учредяване право на прокарване на ел. кабел през държавен имот.
Изготвена е Заповед на ОУ по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за допълване на разрешение за
строеж: „Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-59 Момчилград – Крумовград, участък от
км 0+000 до км 6+232,01 и от км 24+548 до км 30+439 с обща дължина 12,123 км“.
Изготвена е Заповед на ОУ по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за допълване на разрешение за
строеж: „Реконструкция на водоснабдителна система „Карамфил – Звездел“.
Изготвено е удостоверение за проверка на обстоятелства по ЗУТ;
Изготвени са 2 становища на ОУ до МРРБ, относно искания на общини за
учредяване на безвъзмездно право на строеж в държавни имоти;
Извършени са 2 проверки по време на строителство на обект: „Саниране на сградата
на Община Крумовград (държавна собственост)“, финансирана по програма „Региони в
растеж“.
Представител на областна администрация Кърджали е участвал в междуведомствена
комисия към СГКК Кърджали за разглеждане и приемане на кадастрални карти на гр.
Момчилград и с. Черноочене.
Изготвен е 1 протокол и 1 доклад и 1 КСС за необходимост от премахване на само
срутваща се сграда в държавен имот в с. Гъсково, община Кърджали.Изготвен е 1 протокол
след премахване на само срутваща се сграда в държавен имот в с. Гъсково, община
Кърджали.

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Надзор и актуване на държавната собственост
През 2018 година са съставени 154 акта за държавна собственост за имоти, находящи
се на територията на Област Кърджали, от които:
- АПДС – 32 бр.;
- АЧДС – 120бр.;
- АДС за поправка на АДС – 2 бр.
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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 държавната собственост. Съставените актове, ведно със
съпътстващата ги документация са окомплектовани и архивирани в отделни досиета.
Заверени копия от вписаните в съответната Служба по вписвания АДС са изпратени с писма
на ведомствата, поискали съставянето им и в СГКК-Кърджали при наличие на Карта на
съответното населено място или землище. Оригиналите на актовете за държавна
собственост, подписани, вписани в съответните Служби по вписвания по местонахождение
на имотите са архивирани в книги на имотите – държавна собственост. Съставените АДС за
имоти, които са в управление на областния управител са заведени в баланса на Областна
администрация.
Упражнен е надзор на 870 Акта за публична и частна общинска собственост,
предоставени от общините. Същите са вписани в спомагателните регистри на АОС по
общини и са архивирани в специални класьори.
Издадени са 453 удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост
за имоти и 13 удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на
собственост.
Разпореждане с имоти държавна собственост
Окомплектовани и обработени са 164 преписки за отписване на имоти от книгите на
имотите - държавна собственост. Издадени са заповеди за отписване, изпратени са на право
имащите, съответно нанесени в главния и спомагателните регистри по общини. Нанесени са
промените върху хартиените екземпляри на АДС и в електронната програма „Регистър
имоти”, на територията на областта по общини, от които за имоти в полза на:
- Търговски дружества – 18 бр.
- Общини – 83 бр.
- В полза на физически и юридически.лица, закупили имоти - ДС – 63 бр. / в т. ч 2
бр. закупени чрез областния управител/
През 2018г. са продадени 2 имота - частна държавна собственост в управление на
областния управител, от които:
- 1 имот по реда на чл. 84 и сл. от ППЗДС на лице, притежаващо законно посроена
сграда, върху държавна земя;
- 1 имот чрез прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, чрез продажба
частта на Държавата.
След проведен търг в края на 2017 г., приключил в началото на 2018 г. с учредяване
на безсрочно право на пристрояване на три нива със стълбище към източна фасада на сграда
с идентификатор 40909.106.105.2 по КККР на гр. Кърджали и надстрояване на две нива на
едноетажна сграда с идентификатор 40909.106.105.3 по КККР на гр. Кърджали с обща
разгъната застроена площ 110,22 /сто и десет цяло и двадесет и две стотни/ кв. метра - на ул.
„Републиканска“ № 41 е достигната цена 33 070.00 лева.
Подготвен и обявен е търг за продажба на имот -ЧДС, находящ се в гр. Джебел, но
поради не явил се кандидат, със заповед на областния управител, търгът е обявен за не
проведен.

31

Окомплектовани са преписки и изпратени документи на Агенция за приватизация и
следприватизационен контрол, във връзка с продажба на 4 имота – частна държавна
собственост с данъчна оценка над 10 000 лева.
Обработена е преписка за продажба на имот, находящ се в гр. Кърджали, в управление
на НКЖИ.
През 2018 г. реализираните приходи от продадени имоти - ЧДС и учредено вещно
право са в размер на общо 94 733.25 лева, от които за НКЖИ 65 200.00 лева.
Изготвено е становище пред МРРБ във връзка с искане на община Крумовград за
безвъзмездно прехвърляне право на собственост по реда на чл. 54 от ЗДС върху част от
държавен имот – самостоятелен обект „Киносалон” в сградата на ВОЕНЕН КЛУБ /ДНА/ гр.
Крумовград, в управление на Министерството на отбраната, находящ се на ул. „Димитър
Благоев” в гр. Крумовград.
Осъществен е контрол за изпълнение на чл.54, ал.3 от ЗДС за безвъзмездно
прехвърлените на общините през 2017г. имоти, за което е иготвен
доклад пред
Министерския съвет.
На основание чл. 82, ал. 1 от ЗДС е изготвена подробна справка / описание на
имотите, № и дата на АДС, местонахождение, правно основание и сключени договори, цени/
пред МРРБ за разпорежданията и учредените вещни права за имоти –ДС за 2017 година.
Управление на държавната собственост
В управление на областния управител на област Кърджали са 176 имота държавна
собственост.
През отчетния период са проведени 3 търга с тайно наддаване за отдаване под наем на
недвижими имоти – държавна собственост:
- Началната тръжна цена на имотите е определена, по реда на глава трета от ППЗДС;
- Търговете са приключили със заповед за определяне на спечелилия търга участник и
сключени договори за наем.
Предаден е един недвижим имот, безвъзмездно в управление на Министерство на
младежта и спорта, представляващ поземлен имот с идентификатор 40909.121.110, ведно с
построените в него сгради.
Със заповед на областния управител е отнето, поради отпаднала нужда, правото на
управление от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, върху недвижим имот
– частна държавна собственост; находящ се в гр. Кърджали, бул. "България" № 97, ет. 2.
Изготвено е споразумение, с което се прекратяват наемните взаимоотношения за имот,
находящ се в с. Енчец.
Предоставени са безвъзмездно на Агенция „Митници”, движими вещи –държавна
собственост, след съгласие на министъра на финансите.
За всички недвижими имоти и вещи: отдадени под наем; предоставени безвъзмездно в
управление и отнето право на управление са изготвени приемо-предавателни протоколи.
Изготвени са 26 заповеди, анекси и договори.
Извършена е проверка по инвентаризационните описи на гл. счетоводител за имотите –
държавна собственост в управление на областния управител и е изготвен доклад.
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Попълнени, заверени и подадени са декларации по чл.14 от Закон за местните данъци и
такси за имотите – държавна собственост по общини.
Изготвени са декларации по чл. 29, ал. 3 от НОАМТЦУТОЧ за освобождаване от таксасмет на свободните имоти - държавна собственост и заведени по общини.
Изготвени са искания за данъчни оценки за имоти, заведени по баланса на Областна
администрация и са изготвени писма до кметовете на общини.
Извършени са проверки за фактическо състояние и начина на ползване на 37 броя
/тридесет и седем/ имоти в управление на областния управител на Област Кърджали, за
които са съставени констативни протоколи.
ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ ПО ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ И ОТБРАНИТЕЛНОМОБИЛИЗАЦИОННАТА ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Организирано бе провеждането тренировката по задействане на сиреннооповестителната система в гр. Кърджали и областта на 1 Април и 2 Юни 2018 година.
Актуализиран бе състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия и
проведени заседания на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на 29.05.2018 г.
и 21.11.2018 г.
Организирана и проведена бе проверка на териториалните структури и общините за
готовността им за работа през зимния период 2018-2019 г.
Изготвен доклад до Министъра на вътрешните работи относно предприетите
превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата,
снабдяването и услугите за населението в област Кърджали през зимния период на 2018-2019
г.
Стартирана бе подготовката на работни групи за изготвяне на проект на План за
защита при бедствия на област Кърджали.
Дейността по отбранително-мобилизационна подготовка е
регламентирана от
Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към
Министерски съвет, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона
за резерва на въоръжените сили на Република България, Закона за защита при бедствия и
действащите нормативни документи – правилници, инструкции, наредби и постановления на
Министерски съвет.
1. Разработване и поддържане в актуално състояние на Плана за привеждане в
готовност за работа във военно време, Военновременния план и други документи,
свързани с отбраната.
1.1. Дейности по методическата помощ и контрол на общините:
 Оказана е пряка методическа помощ, с посещение на място, при изпълнение на
задачите по ОМП в общините в област Кърджали.
 Проведени са два сбора със служителите по ОМП и специалисти по
информационно
обслужване в общините за указания във връзка с националната тренировка по
изпълнението на Националния план за временна закрила през м. Май и м. Ноември 2018 г.
1.2. В Областна администрация са изготвени:
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 Годишен отчет на областния управител за изпълнение на дейностите
отбранително-мобилизационната подготовка в област Кърджали за 2017
Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и
доставките към Министерски съвет на Република България. Същият
Министерството на отбраната.
 План за работа по отбранително-мобилизационна подготовка.
 План за дейността на Областен съвет по сигурност.

и задачите по
г., съгласно
сигурност на
е изпратен в

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.
Служителят по сигурност на информацията и отговарящ за дейностите по ОМП в
Областна администрация Кърджали и ръководителят на сектор УОМП на община Кърджали,
взеха участие в работна среща, проведена в Старозагорски минерални бани през м. Април
2018 г., организирана от Министерство на отбраната.
По данни от общините в областта, съставите на общинските Съвети по сигурност са
актуализирани и са проведени заседания, съгласно Указания на Междуведомствения съвет
по отбранителна индустрия и сигурност на доставките.
Съставът на Областния съвет по сигурност не е актуализиран, поради липса на
необходимите за това условия през 2018 г.
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 месеците Май и Ноември 2018 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, Служителят по сигурност на
информацията и отговарящ за дейностите по ОМП и старши специалиста „Информационно
обслужване" в Областна администрация Кърджали участваха в инструктажите по
организацията на тренировките, проведени в МО.
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.
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”.
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През 2018 г. са проведени общо 739 технически проверки, като 220 от тях са
организирани от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” с участието на
общините на територията на областта. Само с общините са проведени общо 519 тренировки.
Ежемесечно, област Кърджали участва в тренировките по оповестяването на страната за
„Опасност от въздушно нападение" и девет 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 за отбраната на страната.
Изпълнени са всички изисквания на „Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас
от повикване във Въоръжените сили при мобилизация“, касаещи дейностите за период 2019 2020 г.
Предложенията за отсрочване са изпратени в МО с наш изх. № ОМ-03-2217 от
30.11.2018 г. Предложенията за отсрочване са съгласувани с Военно окръжие, Кърджали.
Със заповед № РД-09-167/13.08.2018 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 с вх. № ОМ-03-2073 от 13.11.2018 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 2017 г. и заявката за финансиране на
дейността за 2019 г. са изпратени в Министерство на отбраната, с писмо Изх. № ОМ-03-2742/16.02.2018 г.
Считам, че механизмът за планиране и отпускане на средства за дейностите по ОМП не
отчита необходимия реален размер от такива. Отпуснатите по утвърдения на областната
администрация бюджет средства за 2018 г. по дейност „Отбрана и сигурност" в размер на
53526 лв. са достатъчни да покрият минималните възнаграждения и социалните плащания за
сметка на работодателя на нещатния персонал назначен по ПМС № 212 /без средства за
храна/ и за поддържане в готовност на системата за управление. За обекта/ПУ/ са усвоени
общо 500 лв. - за гориво.
Общо средствата изразходвани за дейностите по отбранително-мобилизационна
подготовка са в размер на 56324 лв.
Като заключение може да се каже, 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.
Актуализиран е Областният регистър „Военни паметници“ след направения ремонт на
паметника в с. Джерово, община Кирково.
Във връзка с отбелязването на 100 години от Първата световна война и участието на
България в нея на Областна администрация Кърджали бяха отпуснати средства в размер на

35

8000 лв. за тридневен поход по стъпките на българската армия с ученици от средните
училища в областта. Мероприятието беше реализирано съвместно с Регионален инспекторат
по образование Кърджали.
За ремонт на военни паметници на територията на областта през 2018 г. бяха отпуснати
средства в размер на 16 900 лв., в т. ч. за общ. Кирково - 900 лв., за общ. Крумовград - 5 000
лв. и за общ. Момчилград - 11 000 лв.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През отчетния период 2018 година Областна администрация Кърджали изпълни
функцията си да подпомага Областния управител на Област Кърджали в съответствие с
разпоредбите на закона – като планира и изпълнява дейността си по начин, който води до
постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на
ресурсите. Тя консултира и координира дейността си за осъществяване на единната
държавна политика със социални партньори, с представители на частния сектор и с
представители на гражданското общество в местните общности на Област Кърджали, с
партньорите си в страната и в Европейски съюз и Европа, за постигане и поддържане на
социално отговорен стратегически синхрон.

НИКОЛА ЧАНЕВ
Областен управител
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