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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 2017 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.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Администрацията подпомага областния управител при осъществяване на
правомощията му , технически осигурява дейността му, както и извършва дейности по
административно обслужване на граждани и юридически лица.
Дирекция АПОФУС приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към
адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва
външна и вътрешна куриерска дейност. При спазване на Закона за защита на личните данни
и на Закона за достъп до обществена информация служителите предоставят информация на
граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен
интерес за тях.
Предоставянето на качествени административни услуги е индикатор за добре
работеща администрация и мерило за нейната ефективност. 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. беше приет списък
с набори от данни, които да се публикуват на Портала за отворени данни през 2016 г.,
съгласно графика в решението от съответните отговорни администрации. Порталът за
отворени данни представлява единна, централна, публична уеб-базирана 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 извличане на публикуваната
информация или на части от нея. В изпълнение на Решението Областна администрация –
Кърджали публикува 4 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 и Регистър на военните
паметници в област Кърджали.
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
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изтегляне от сайта на бланки за заявяване на услуги, с указания за правното основание на
услугата, изискващите се документи за прилагане и срока за изпълнение.
За подобряване на достъпа до административни услуги и извършването им в
законоустановения срок е въведена непрекъсваемост на процеса на работа на звеното за
административно обслужване, както и достъп до сградата на хората с увреждания. Пред
звеното за административно обслужване е поставена кутия за мнения и предложения от
граждани, която се отваря периодично от комисия и се предприемат съответните действия.
През 2016 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”/.
През отчетния период броят на обработените документи е:
№
по
ред
1
2
3
4
5
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Вид на извършената работа
Изведени документи - изходящи
Заведени документи - входящи
Приключени документи
Изведени заповеди на ОУ
Договори
в т.ч.: държавна собственост
обществени поръчки
външни услуги
Заявени и получени услуги

Общо бр.
4180
4318
7584
265
37
10
0
27
850

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Достъпът до обществена информация е пряко свързан с доброто административно
обслужване осигурявано от администрацията. В тази връзка в Областна администрация са
разработени и се прилагат Вътрешни правила за достъп до обществена информация, които са
утвърдени със заповед от Областния управител и публикувани на сайта на Областна
администрация и на вътрешната интранет страница. За подадените заявления за достъп до
обществена информация се води регистър в електронен формат и на хартиен носител.
През 2016 година е постъпило едно заявление за достъп до обществена информация от неправителствена организация, постъпило по електронен път. Видът на исканата е
информация е официална. Заявлението за разгледано в законоустановения срок и е
постановено решение за предоставяне на достъп.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
І. Нормативно определена численост на ОА към 31.12.2016 г.
а/ основно щатно разписание – 29 служители;
б/ допълнително щатно разписание /извън утвърдената численост на персонала/
- по реда на ПМС № 66 – 2,5 бройки;
- по реда на П МС № 212 – 5 бройки и
- по реда на ПМС № 258 – 1 и 0,5 бройки.
 Реално заетите длъжности за периода на отчитане:
а/ основно щатно разписание – 24 служители;
б/ допълнително щатно разписание
- ПМС № 212 – 5- ма служители.
 Незаетите длъжности в администрацията по звена към 31.12.2016 г.:
а/ основно щатно разписание:
Ръководител администрация
1. Главен секретар;
Дирекция АПОФУС
1. Старши експерт ИО;
2. Старши счетоводител.
Дирекция АКРРДС
1. Младши експерт КДФ;
2. Изпълнител-шофьор.
б/ извън утвърдената численост на персонала:
1. ПМС № 66 – 1 бр. Портиер.
 Свободни длъжности повече от 6 месеца / от предходни години/.
В доклад до областният управител е изразено становище длъжностите, незаети повече от
6 месеца да бъдат преразгледани и определени за закриване, поради отпаднала
необходимост, а именно:
- ПМС № 66 – 2,5 бр. /„Куриер“ и 1 бр. ; Портиер – 1 бр. и „Чистач“ – 0,5 бр./;
- ПМС № 258 – 1 бр. /завеждащ регистратура класифицирана информация/ и
- ПМС № 258 – 0,5 бр. / изпълнител – механик на пункт за управление.
II. Служители, при който отсъствието е над 30 работни дни:
1. Юрисконсулт в д-я АКРРДС – в неплатен отпуск;
2. Гл. експерт в д-я АКРРДС - в отпуск по майчинство;
3. Ст. експерт в д-я АКРРДС - в неплатен отпуск.
III. Заместване на основание чл. 84 от ЗДСл.:
 Главен експерт „Стратегическо планиране и европейски програми” в дирекция
АКРРДС замества главен експерт „Регионално развитие и териториална координация” към
същата дирекция.
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IV. Допълнително служебно правоотношение при незаета длъжност на
основание чл. 16 от ЗДСл., се положи за следните позиции:
 Главен секретар на Областна администрация Кърджали и
 Главен счетоводител.

1.
2.
1.
2.
3.

V. Напуснали служители.
по трудово правоотношение:
„ Портиер“ /ПМС № 66/;
Изпълнител-шофьор в дирекция АКРРДС;
по служебно правоотношение:
Главен счетоводител в дирекция АПОФУС;
Ст. експерт „Информационно обслужване“ в дирекция АПОФУС;
Мл. експерт „Канцелария и документален фонд“ в дирекция АКРРДС.
VI. Служители, заемащи длъжности на основание чл. 15 от ЗДСл.
Ст. експерт „УИВДС“ в дирекция АКРРДС ;
VII . Преназначения извършени по чл.82а от ЗДСл.:
За длъжността „Главен счетоводител“ на областна администрация от 09.11.2016 г.

VIII. Изменения в длъжностното, поименното и разписанията на длъжностите
по реда на ПМС 66, 212 и 258 (извънщатен персонал) на Областна администрация са
актуализирани съобразно настъпилите промени в числеността, длъжностите, работното
време и размерите на минималната заплата.

IX. Изготвяне и актуализиране на длъжностните характеристики:
След всяка промяна на длъжностните разписания е извършена актуализация на
длъжностните характеристики.

Към 31.12.2016 г. възрастовата структура на служителите, работещи в ОА Кърджали е
следната:
- до 29 г. – 1 служител;
- от 30 до 59 г. – 21 служители;
- на 60 и над 60 г. – 2 служители.
От общо 24 служители, 23 са с висше образование, степен „Магистър“ и само един със
образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“.
През 2016 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 бяха наети 5
младежи с период на заетост 9 месеца.
По програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” в Областна
администрация са назначени са 2-ма служители на длъжност «Младши експерт» и
«Работник поддръжка». Програмата е със срок на изпълнение 2 години. 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.

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
I. АНАЛИЗ на изпълнение на приходите.
За периода 01.01.2016-31.12.2016 г. по транзитната сметка на Областна
администрация Кърджали са постъпили приходи от отдаване под наем, продажби на
държавно имущество, тръжна документация, както следва:
Приходи от отдаване под наем – 106 794 лв.
Приходи от наем на земя - 0 лв.
Приходи от държавни такси – 11 330 лв.
Приходи от глоби, неустойки, обезщетения – 118 лв.
Приходи от режийни разноски от разпоредителни сделки по ППЗДС- 1 869 лв.
Приходи от продажба на тръжна документация – 252 лв.
Приходи от учредено право на строеж – 18 141 лв.
Получени застрахователни обезщетения за ДМА – 66 лв.
Приходи от лихви по текущи банкови сметки- 0 лв.
Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи – 0 лв.
Приходи от продажби на земя, урегулирани поземлени имоти – 71 572 лв.
По подпараграф 37-01/внесен ДДС/ - 25 740 лв.
По подпараграф 37-02/внесен данък върху приходите/ - 2 525 лв. на основание чл.248
и чл.250 от ЗКПО.
Към 31.12.2016 г. има проведен един търг за отдаване под наем на имоти държавна
собственост.
Към 31.12.2016 г. Областна администрация Кърджали има 29 374 лв. просрочени
вземания. На един от длъжниците е издаден е изпълнителен лист и е заведено изпълнително
дело за дължимата по изпълнителния лист сума, а на друг е изпратено напомнително писмо.
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Областните администрации са ограничени в изпълнението на приходната си част
поради нормативното ограничение всички разпоредителни сделки със стойност над 10 000
лева са от компетенцията на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол и
имотите актувани за държавна собственост, представляващи незастроени парцели за
индивидуално жилищно строителство се прехвърлят на общините по силата на § 42 от ЗОС в
тяхна собственост. Всичко това възпрепятства провеждането на търгове за продажба от
страна на администрацията и в резултат, на което приходите от продажби са ограничени.
II. А Н А Л И З на изпълнение на разходите.
§01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения.
По този параграф за дейност 121 „Областни администрации” са изплатени
възнаграждения на щатния персонал на стойност 291 506 лв.
- дейност 121 – 283 360 лв.
- дейност 117 – 8 146 лв.
§02-00 - Други възнаграждения и плащания за персонала.
По този параграф се отчитат възнагражденията на извънщатен персонал по дейности,
както следва:
- дейност 121 - един служител по ПМС №66/96г. – 1 606 лв.;
- дейност 282 – ОМП- 5-ма служители по ПМС №212/30.11.93г.– 31 255 лв.;
- дейност 532 - програми за временна заетост- програма „Старт в кариерата”- 2-ма
младши експерта от м. февруари 2016 г. – 8 979 лв., НП“ЗОХТУ“ – 2-ма от м. март 2016 г. – 8
881 лв. и програма „Старт на кариерата 2016-2017 г.“ – 1 мл.експерт от м.август 2016 г. – 1
955 лв.
Към 31.12.2016 г. са изплатени обезщетения на напуснали служители – 2 944 лв.
§10-00 - Издръжка
За издръжка на администрацията са изразходвани към 31.12.2016 г. – 203 296 лв.,
както следва:
- дейност 117- за издръжка- 23 295 лв.;
- дейност 121 – общо на стойност 172 440 лв., от които:
за издръжка на ОА – 139 875 лв. ;
за издръжка на Граничен преход „Маказа“ – 32 565 лв.;
- дейност 282- разходи за издръжка – 7 561 лв.;
- дейност 283- разходи за издръжка –
0 лв.
§19-00- Платени данъци, такси и административни услуги
Платените данъци, такси смет и административни услуги през деветмесечието на
2016 г. са на стойност 77 513 лв.
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Изплащане на обезщетения на репресирани лица по дейност 519 – 0 лв.
През 2016 г. е сключен договор на стойност 42 000 лв., за изработка на планове по § 4
от Предходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
Към 31.12.2016 г. от Областна администрация Кърджали е изразходила средства за
капиталови разходи на стойност – 17 231 лв, както следва :
 за ОА – 14 841 лв
 за Граничен преход „Маказа“ – 2390 лв.
Към 31.12.2016 г. с натрупване от началото на годината по набирателна смeтка с
код „3” са налични средства общо в размер на 211 696 лв., в това число:
- за обезщетения във връзка с принудително отчуждаване за държавна нужда на
недвижими имоти - 207 127 лв.;
- за обезщетения във връзка с принудително отчуждаване за държавна нужда на
недвижими имоти, съгласно Заповед РД-09-125/27.06.2011 г. – 1 968 лв.;
- суми за оценки на имущество по ЗДС - 540 лв.;
- гаранции за изпълнение по сключени договори - 2061 лв.
Към 31.12.2016 г. Областна администрация Кърджали няма просрочени задължения.
Във връзка с подготовката и произвеждането на новите избори за кмет на кметство
Самокитка, община Кирково и кмет на кметство Черничево, община Крумовград, област
Кърджали на 13 март 2016 г., са извършени следните трансфери :
- за логистично осигуряване на изборния процес от общинските администрации –
общо 7 600 лв.
- възнаграждения и осигуровки ОИК, СИК и техн.сътрудници- 29 329 лв.
По дейност 117, във връзка с проведени заседания и дежурства на ОИК Кърджали,
ОИК Момчилград и ОИК Крумовград са предоставени трансфери на общините: Кърджали,
Момчилград, Ардино, Джебел, Черноочене и Крумовград общо в размер на 30 792 лв. за
възнаграждения и осигурителни вноски.
Във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент
на Републиката и на национален референдум ва 6 ноември 2016 г. са извършени следните
разходи към 31.12.2016 г.:
-

Разходи за възнагр. на техническия екип - 8 146 лв.;
Р-ди за възнагр.РИК и техн.сътрудници – 41 350 лв.
Разходи за осигурителни вноски – 13 407 лв.;
Разходи за ОТП / издръжка/- 23 295 лв.
Трансфери към общините за ОТП – 267 604 лв.
Трансфери към общините за възн.на СИК – 715 146,58 лв
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Разходи по проекти и програми на Европейския съюз
Към 31.12.2016 г. Областна администрация няма сключени договори, дейностите по
реализираните проекти са приключили. Всички разходи по проектите са верифицирани и
преведени на МС. Единствено се очаква през 2017 г. да бъдат преведени по валутната
сметка на ОА Кърджали - 7 407 лв. по Договор № В2.12.01 по проект „Съвместна
туристическа инициатива / JTI-TARGET”, които ще бъдат възстановени незабавно на
бюджета на МС.
Към 31.12.2016 г. наличността по валутна сметка е 767 лв.

Допълнително предоставени средства с постановления и решения на МС :
С Постановление на Министерски съвет № 152/24.06.2016 г., са предоставяни
допълнителни средства на Областна администрация Кърджали за 2016 г. в размер на 7 500
лв., за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея,
за организирането и провеждането на тридневен поход по стъпките на българската армия,
посветен на Първата световна война, с ученици от средните училища на област Кърджали.
Към 31.12.2016 г. са изразходвани средства по това постановление.
III. АНАЛИЗ на поетите задължения и ангажименти.
1. Задължения на Областна администрация Кърджали
§ 10-00 - Издръжка
Задължения за разходи на обща стойност 4 867 лв., както следва :
- вода, горива, ел.енергия, пощенски разходи и външни услуги – начислени към
31.12.2016 г. на стойност 2 369 лв., които следва да се платят през месец януари
2017 г.;
- разходи за Граничен преход „Маказа“– 2 498 лв., които следва да се платят през
месец януари 2017 г.;
§ 42-19 –други текущи трансфери за домакинства
- Задълженията по този параграф са за изплащане на обезщетения на репресирани
лица по ЗПГРРЛ на стойност 6 000 лв. За периода 01.01-31.12.2016 г. няма издадени
заповеди на Областния управител за обезщетения на репресирани лица. Задълженията са за
обезщетения на репресирани лица, чийто сметки са закрити и не са представили нови.
2. Ангажиментите на Областна администрация Кърджали са на обща стойност 11 136
лв., както следва :
- договор за обслужване по здравословни и безопасни условия на труд на стойност
на стойност 1806 лв.;
- договор за интернет и поддръжка – 330 лв.;
- договор за поддръжка на асансьор- 2 160 лв.;
- договор за програмни услуги- 720 лв.;
- договор за поддръжка на системите за пожароизвестяване и видеонаблюдение6048 лв.
- договор за поддръжка на копирна машина- 72 лв.
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В резултат на извършените разходи са изпълнени основните цели и приоритети на
администрацията за 2016 г.
ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
През 2016 год. Областния управител на област Кърджали е бил страна по 9 съдени
производства, от които осем - административни дела, едно – наказателно дело.
Седем от Административните дела са във връзка с оспорване на незаконосъобразни
решения на общинските съвети. По две от тях съдът се е произнесъл в полза на областния
управител, а по пет се очаква решение.
Едно от административните дела е образувано по повод обжалване на заповед на
Областния управител, но в последствие производството е прекратено, поради оттегляне на
оспорването.
Наказателното дело е образувано във връзка с умишлена повреда на имущество на
Областна администрация Кърджали – Областният управител е призован като свидетел по
делото и се е присъединил към него като граждански ищец.

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
В Областна администрация Кърджали са постъпили общо 99 бр. сигнали и
предложения от физически и юридически лица. Сигналите на гражданите са разглеждани и
обработени в съответствие с разпоредбата на чл. 21 от
Вътрешните правила за
организацията на административното обслужване в Областна администрация Кърджали. За
26 от тях са извършени проверки на място за установяване на обстоятелствата по които са
подадени. Изпратени са предложения, указания или разпореждания за предприемане на
необходимите действия от териториалните органи на централната изпълнителна власт и
органите на местното самоуправление и са изискани становища по конкретен случай,
съобразно правомощията на органа.
С най - голям дял от всички сигнали са оплакванията от незаконосъобразните
действия на физически и юридически лица, жилищни проблеми и социални проблеми. На
следващо място е недоволството от състоянието на пътната инфраструктура и проблемите по
улиците – настилки, тротоари и осветление.
Предложенията и сигналите на гражданите, постъпили в Областна администрация
Кърджали се обработват в срок и съобразно изискванията. Поради 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
Основната дейност на експертите по административен контрол е упражнявания
контрол за законосъобразност на актовете на местното самоуправление. През периода са
проверени 1269 бр. решения на общинските съвети, от тях:
- 8 бр. /1,7 %/ са оспорени от областния управител, като 1 бр. от Заповедите е
потвърдена от съда, а производствата по останалите са висящи;
- Относителният дял на от върнатите и преразгледани в срок решения, спрямо
общия брой върнати решения е 64,28 %.
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Експертите осъществяващи административен контрол осигуряват приемните дни на
областния управител, като изготвят протоколите, въз основа на които се предприемат
необходимите действия пред съответните институции за решаване на поставените проблеми
от гражданите.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
По Регионално развитие и териториална координация
През отчетния период са проведени 2 бр. заседания на Регионалния съвет за
развитие на ЮЦР. На заседанията на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР се предоставя
информация за изпълнението на оперативните програми, за изпълнението на действащите и
подготовката на новите програмни документи за регионално развитие. Разглеждат се важни
за района и страната въпроси и стратегически документи и др.
Проведено е едно заседание на Областния съвет за развитие на област Кърджали.
Съветът съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на
територията на областта. На заседанието бе представена и съгласувана Областната стратегия
за развитие на социалните услуги в област Кърджали 2016-2020 г. и бяха избрани
представители в Регионалния съвет за развитие. Приети и изпълнени са 6 броя решения.
Проведени са 2 бр. заседания на постоянната Комисия по заетостта, приети и
изпълнени са 8 бр. решения. На заседанията на Комисия по заетостта се осъществява пряко
наблюдение и координация на провежданата политика по заетостта в областта и
реализацията на национални, регионални и местни програми и мерки за заетост. Анализират
се състоянието, проблемите и тенденциите в развитието на пазара на труда, обсъждат се
предложения за внесени програми за заетост. Комисията по заетост като орган към
Областния управител, чрез приетите решения, осигурява условия за реализация на
регионалната политика по заетостта в съответствие с националните приоритети. През
отчетния период Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие одобри държавния
план-прием в системата на професионалното образование за следващата учебната година,
съблюдавайки новият план прием да е съобразен с наличния ресурс от ученици, с техните
потребности и с търсенето и предлагането на пазара на труда, като се вземат под внимание и
становищата на общините, за да се постигне необходимия консенсус. Във връзка със
стартирала процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема
„Обучения и заетост”, етап 1, фаза 2, проект BGО5М90PО01-1.010-0001 „Обучения и
заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бе създадена
работна група за оценяване и класиране на подадените заявки от работодатели с участието на
експерти от ОА и ДБТ Кърджали. Подадените заявки от работодателя се оцениха съгласно
утвърдена „Методика за подбор и оценка на подадени заявки от работодатели,
кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения
и заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. В резултат
на това бяха изготвени 3 списъка: със заявки, неподлежащи на класиране поради липса на
основни данни или неспазени изисквания по схемата; списък на подадените заявки,
предложени за финансиране в рамките на определения бюджет и списък с резервни
кандидати. Работата на работната група бе представена на заседание на Постоянната
комисия по заетост към ОСР и предложенията бяха одобрени от членовете ѝ. След
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стартиране на проектите, в област Кърджали ще бъдат наети 118 безработни лица от 24
работодатели.
Проведени са две заседания на Областната транспортна комисия, приети са 7 бр.
решения. Членовете на комисията разглеждат, обсъждат и вземат решения по внесени
предложения от общини за откриване на нови автобусни линии (курсове) и промени в
маршрутни разписания на автобусни линии (курсове) от Областната транспортна схема,
както и за откриване на нови автобусни линии (курсове) и промени в маршрутни разписания
на междуобластни автобусни линии (курсове) от Републиканската транспортна схема, квота
на Област Кърджали. През отчетния период са разгледани едно предложение от община
Кърджали, две от община Кирково, едно от община Ардино и едно предложение на община
Крумовград. От тях 4 се отнасят за изменения и допълнения в Областната транспортна схема
и две - за изменения и допълнения в Републиканската транспортна схема.
По направление „Трудова заетост”.
По Национална програма „Старт на кариерата” за 2016 г. са заявени 2 работни места в
Областна администрация-Кърджали. Същите са одобрени, проведена е процедурата по
подбора и са назначени на работа 2 младежи за 9 месеца. За втората процедура за 2016 г. е
подадена заявка за 2 работни места, които са одобрени и е проведен подбор и се очаква
назначаването на 1 лице.
Проведена е процедура за наемане на 2 безработни лица по Национална програма
„Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ за срок от две години.
Преглед, коментари и съгласуване на работни документи, касаещи новата оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” (Областният управител на Област
Кърджали е член на Комитета за наблюдение на програмата като представител на РСР на
ЮЦР).
По направление „Социални услуги”.
Съгласно чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
Областният управител организира разработването на стратегия за развитие на социалните
услуги на областно ниво въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във
всяка община на територията на областта. Областната стратегия за развитието на
социалните услуги в област Кърджали (2016 – 2020 г.) е стратегически документ, разработен
като секторна политика в област Кърджали и се одобрява от Областния съвет за развитие. Тя
е разработена от областен оперативен екип, включващ представители на областна
администрация Кърджали, Регионална дирекция за социална подпомагане-Кърджали,
Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали, Община Кърджали, Община Момчилград,
Регионална здравна инспекция-Кърджали, Регионален инспекторат по образованиеКърджали, Областен съвет на Български червен кръст-Кърджали и Сдружение „Инициатива
за развитие Кърджали решава“, определени със Заповед на Областен управител на Област
Кърджали. Областният съвет за развитие на област Кърджали съгласува проекта на Областна
стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г., в съответствие с чл.36а, ал.5 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Стратегията е утвърдена със
заповед на областния управител.
Направление „Транспортно обслужване и безопасност на движението”:
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Издадените решения на Областния управител за предприемане на спешна мярка за
пряко възлагане на автобусни линии от общинските, областната и републиканската
транспортни схеми не лишават населението от непрекъснат автобусен превоз. За отчетния
период бе издадено едно разрешение по реда на Регламент 1370 - на община Крумовград.
Изпратено бе становище във връзка с предстоящото обсъждане на разписанията на
влаковете през 2016/2017 г. и интегрирането на железопътния транспорт в областните и
градските транспортни схеми.
Във връзка с тежките пътно транспортни инциденти на територията на община
Кърджали, някои от които с човешки жертви, и исканията на гражданите за повишаване на
сигурността на пътя бе проведен Форум по проблемите на пътната безопасност в
гр. Кърджали на 13.06.2016 година, от 11.ºº ч. в зала 301 на Областна администрация
Кърджали и последващи 3 работни срещи на 20.06.2016г., 27.06.2016г. и 04.07.2016г. с
участието на ръководителите на компетентните институции и на община Кърджали за
набелязване на мерки за пътна безопасност и срокове за изпълнението им.
По направление „ Стратегическо планиране и европейски програми“
Във връзка с подготовката за следващия планов период и предстоящото отваряне на
поканите за кандидатстване по програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г. бе
подготвен списък с проектни идеи, осъществени бяха множество срещи с потенциални
партньори.
Подготвено и подадено в срок е проектно предложение по програмата за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция – България 2014-2020 г.”,
приоритетна ос 2 Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион,
инвестиционен приоритет 6с – „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на
природното и културното наследство” с наименование „Интелигентни маркетингови
стратегии за туризма в трансграничната област / SMS-CBA”.
Проведени са множество работни срещи и са изготвени няколко варианта на
предложение за стратегически проект "Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки
за защита от наводнения (реките Струма / Стримон Керкини, Места / Нестос и Марица /
Еврос)" по програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 г., ПО 2:Устойчив и
приспособим към климата трансграничен регион за намаляване на последиците от бедствия
чрез прилагане на мерки за намаляване риска от наводнения в трансграничния регион за
постигане на устойчивост в условията на изменящия се климат, с партньори Областна
администрация Смолян, Областна администрация Кърджали, Областна администрация
Благоевград и Областна администрация Хасково. Изготвени са технически задания и са
сключени договори за изготвяне на идейни проекти за обектите, на които е предвидено
изпълнение на структурни мерки.
По направление Туризъм .
• Участие в работна среща с министъра на туризма в ОА Кърджали – април 2015 г.;
• Разработване и изпращане в Министерството на туризма информация и
предложение за инвестиционен проект в сферата на туризма – „Кърджали 3320“ във връзка с
разработване на Инвестиционна карта на България.
Във връзка с подобряване качеството на живот на социалноуязвимите групи от
населението на област Кърджали бяха изготвени и изпратени:
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- информация до Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси (НССЕИВ) за напредъка по изпълнението на Областна стратегия
за интегриране на ромите и на лицата в неравностойно положение от другите етнически
групи в област Кърджали (2012-2020 г.) по въпросник от Европейската комисия;
- информация до НССЕИВ относно реализираните дейности от институциите през
2014 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и на лицата в
неравностойно положение от другите етнически групи в област Кърджали (2012 – 2020 г.)
във връзка с мониторинговия доклад на НССЕИВ.
По направление Международно сътрудничество.
Проведени срещи и осъществена кореспонденция с Министерството на външните
работи, Министерството на туризма и областния управител на Регион Източна Македония и
Тракия относно разрешаване преминаването на автобуси през граничен преход „Маказа”.
Осъществена бе среща с евродепутата Андрей Новаков, в резултат на която започна
подготовка на представянето на област Кърджали в Комитета на регионите в Брюксел.
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 до Областния управител на област Кърджали
относно извършената проверка на изпълнението на задълженията на кметовете на общините
от област Кърджали по чл. 37м от ЗСПЗЗ.
Във връзка с прилагане на чл. 41 от ЗСПЗЗ са изпратени са указания до директора на
ОД „Земеделие” – Кърджали при последващи продажби на земеделски земи от ДПФ на
търговски дружества, да проверяват съдружниците и акционерите в тях, дали са
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и при установяване на
нарушения по чл. 3, ал. 7 от ЗСПЗЗ, да уведомяват Областния управител на Област
Кърджали.
Изготвена е документация (пакет документи, включваща указания и изисквания към
участниците, проект на договор, образци на изискуеми документи и формуляри, технически
задания) за възлагане на поръчка по реда на глава Осма „А”, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП). Със Заповед № РД-09-81/25.04.2016 г. на Областния
управител на Област Кърджали е назначена Комисия, за разглеждане, оценка и класиране на
постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.
Изготвен е протокол от проведеното заседание на комисията. Сключен е договор за услуга №
РД-ВУ-224/16.05.2016г. с „ВАНЕЛ 555 - АЛФА” ООД, гр. София. Изготвен е график за
организация на работата на фирмата на терен, за анкетиране на ползвателите и на бившите
собственици. Дадени са указания на ползватели и бивши собственици относно изработването
на плановете на ползватели и на новообразуваните имоти (ПНИ). Събрана е информация
(цифрови модели за ЗЗП предмет на договора), необходима за изработването на ПНИ и
предадена на фирмата изпълнител. Изработените материали по договора от страна на
„ВАНЕЛ 555 - АЛФА” ООД, гр. София, са представени в Областна администрация на
04.08.2016г.
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На заседание на комисия назначена със заповед № РД-09-159/22.08.2016г. на
Областния управител на област Кърджали, проведена на 29.08.2016г. са приети помощният
план и ПНИ на ЗЗП с №№: 9 и 10, находящи се в землището на с. Невестино, Община
Кърджали, ЗЗП №16 в землището на с. Зимзелен и ЗЗП № 19 в землището на с. Сипей,
Община Кърджали, ЗЗП №№ 17 и 18, попадащи в землищата на гр. Кърджали и с. Солище,
Община Кърджали. Изготвен протокол от заседанието на комисията, който е изпратен до
всички участници. На заседание на комисия назначена със заповед № РД-09-158/19.08.2016г.
на Областния управител на област Кърджали, проведена на 29.08.2016г. са приети
помощният план и ПНИ на ЗЗП ш землището на с. Пчеларово, община Черноочене. Изготвен
протокол от заседанието на комисията, който е изпратен до всички участници. Приетите
планове са обявени в периода от 13.09.2016г до 13.10.2016г. от община Кърджали и в
периода от 16.09.2016г. до 17.10.2016г. от страна на община Черноочене. Подадените
възражения (23 бр.) срещу приетите планове на територията на община Кърджали са
разгледани на заседание на комисия назначена със заповед № РД-09-199 от 24.10.2016г. на
Областния управител на област Кърджали. Изготвен е протокол от заседанието на
комисията, който е изпратен до всички участници. Подадените възражения (3 бр.) срещу
приетите планове на територията на община Черноочене са разгледани на заседание на
комисия назначена със заповед № РД-09-200 от 24.10.2016г. на Областния управител на
област Кърджали. Изготвен е протокол от заседанието на комисията, който е изпратен до
всички участници. Коригираните панове от страна на „ВАНЕЛ 555 - АЛФА” ООД, гр. София
с решенията на комисиите и окончателните планове са представени в Областна
администрация Кърджали на 22.11.2016г. Плановете на новообразуваните имоти са одобрени
със заповед № РД-09-231/24.11.2016г. на Областния управител на област Кърджали.
Заповедта е публикувана в ДВ. Бр. 97/06.12.2016г., в-к „Сега“ бр. 281 (5752), 08.12.2016г. и вк „Стандарт“ бр. 8552/08.12.2016г. и поставена на информационните табла на Областна
администрация и съответните кметства. Влязла е в законна сила на 21.12.2016г. Срещу
одобрените ПНИ има подадена една жалба. По нея е окомплектована преписка с цялото
досие по изработването, приемането и одобрението на ПП и ПНИ, която е предадена на
юристите за изпращане в Административен съд – Кърджали. ПНИ и съпътстващата
документация е изпратена на община Кърджали с писмо изх. № РД-07-862-74/21.12.2016г. и
на община Черноочене с писмо изх.№ РД-07-862-75 от 21.12.2016г. за съхранението и
поддържането им в актуално състояние на основание чл. 28б, ал.11 от ППЗСПЗЗ.
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.
Периодично се актуализирана базата данни на интернет страницата на
Областна администрация Кърджали относно:
- подадените и одобрени проекти по Оперативна програма „Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика” в секция „За предприемачи”
- отворени схеми за кандидатстване по ОП ”Конкурентоспособност” и Програмата за
развитие на селските райони.
Създадена база данни с информация за:

16

- свободни терени, на територията на общините от област Кърджали, предвидени за
реализиране на инвестинни проекти;
- структуроопределящите предприятия във всяка община в рамките на областта;
- описание на характерната промишленост за региона и наличните ресурси;
- профила на свободната работна ръка във всяка община от областта.
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Изготвен и представен в Агенцията за устойчиво енергийно развитие отчет за
изпълнението на плановете за енергийна ефективност за 2015г. на Областна администрация
Кърджали. Изпратени са в Агенцията за устойчиво енергийно развитие отчетите за
изпълнението на плановете за енергийна ефективност за 2015г. от общините на територията
на Област Кърджали. Дадени са указания на експертите от общинските администрации
отговорни за управлението на енергийната ефективност за изготвянето на отчетите.
Гореописаните мерки по енергийна ефективност са заложени като задължения на областните
управители и кметове на общини в Закона за енергийната ефективност и тези задължения за
Област Кърджали са изпълнени в законоустановените срокове.
- 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 2015г., която е представена в Агенцията за устойчиво енергийно
развитие. С това са изпълнени ангажиментите на Областния управител на Област Кърджали
и на Кметовете на общините от Област Кърджали по ЗЕВИ в законоустановения срок.
- През отчетния период в Областна администрация Кърджали са постъпили 73
договори, сключени между кметовете на общините и сдруженията на собственици. По тях е
извършена проверка на пакета от документи, приложения към договорите и е изискано
коригирането им.
- Попълнен е 1 контролен лист за допустимост на сградата за кандидатстване по
програмата.
- Сключен е 1 договор за целево финансиране.
- Извършена е проверка на референтните стойности за допустимите дейности при
изпълнение на НПЕЕМЖС и са попълнени контролни листове – 125 бр.
- Извършени са 37 проверки на предоставени анекси към договори за целево
финансиране по Програмата преди подписване им от Областния управител и са изготвени 12
доклада.
- За всяка една от одобрените 58 сгради е оформен архив от документи.
- Извършена е проверка на предоставена документация за 12 протокола - образец 2
за откриване на строителна площадка преди подписването им от Областния управител и са
изготвени 4 доклада.
Извършена е проверка на предоставена документация за 1 протокол образец 15 за установяване на годността за приемане на строеж преди подписването му от
Областния управител и е изготвен 1 доклад.
- Изготвена е бюджетна прогноза за област Кърджали по Програмата. Изготвена е
коригирана Бюджетна прогноза по Програмата.
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- Ежеседмично е изготвен и изпращан (всеки петък) по електронна поща в МРРБ
отчет за изпълнение на дейностите по Програмата на територията на област Кърджали по
общини.
- От м. май 2016 г. ежемесечно е изготвен и изпращан (до 15 число на всеки месец)
по електронна поща в МРРБ отчет за проведените обществени поръчки по Програмата на
територията на област Кърджали по общини.
- Проведено е заседание на Областния съвет по енергийна ефективност на
30.05.2016 г. в зала 301 на Областна администрация Кърджали за представяне на План за
отопление с възобновяеми източници в Родопския регион до 2030 г. разработен по проект
„Стратегически действия за насърчаване отоплението и охлаждането от възобновяеми
източници“ - RES H/C SPREAD, който е изпълняван от Асоциацията на родопските общини
и Черноморски изследователски енергиен център.
- Дадени са консултации на представители на сдружения на собственици по
попълването на документацията за регистрация на Сдружения на собственици и
кандидатстване за финансиране.
ЕКОЛОГИЯ, ВОДИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
В изпълнение на Закона за водите е сформирана междуведомствена комисия за
проверка на проводимостта на речните корита, която е назначена със Заповед №РД-09-59/
29.03.2016 г. на Областния управител и са извършени пролетни и есенни контролни проверки
на проводимостта на речните корита на територията на област Кърджали. В резултат са
изготвени заповед, план-графици за извършване на съвместни контролни проверки на
проводимостта на речните легла на територията на област Кърджали, констативни
протоколи, количествено-стойностни сметки, план-графици за почистване на участъци от
речни корита в област Кърджали през 2017 г., изпратени са писма до членовете на
комисията. Също така са подадени искания за финансиране на превантивни дейности по чл.
12 от Правилника за организация на дейността на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (за почистване на участъци от речни
легла в извънурбанизираните територии в област Кърджали).
Изготвени и предоставени на Министерски съвет са доклади до Министърпредседателя на Република България относно техническото и експлоатационно състояние на
потенциално опасните водни обекти - язовири, хвостохранилища, проводимостта на речните
легла, състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги – публична държавна
собственост на територията на областта и предприети превантивни мерки за недопускане на
щети и ограничаване на вредното въздействие. Събрана и обобщена е информация от
общините от област Кърджали относно проводимостта на участъци от речни корита в
урбанизираните територии.
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 2016 година.
Със Заповед на Областния управител е назначена Междуведомствена комисия за
обследване и контрол на складове - депа за растително-защитни препарати с изтекъл срок на
годност, изготвен е график за извършване на проверките. Съставени са констативни актове с
предписания от проверките на място.
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Организирани и проведени са четири заседания на Областната епизоотична комисия на
територията на област Кърджали - изготвени заповеди, протоколи и писма до членовете на
комисията, актуализирани са правилата за организацията и дейността на Областната
епизоотична комисия на област Кърджали.
Във връзка с писма от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор, постъпили в Областна администрация Кърджали с предписания,
указания и информация е осъществена координация и са уведомени собствениците на
язовири.
Актуализирана е Заповедта относно състава на Регионален пандемичен комитет при
Областен управител на област Кърджали. Наличен е утвърден Регионален план на област
Кърджали за готовност за грипна пандемия за 2016 година.
Държавната здравна политика на територията на област Кърджали се осъществява от
Регионална здравна инспекция – Кърджали (РЗИ-Кърджали). Областна администрация
Кърджали поддържа отлична координация с РЗИ - Кърджали.
Осъществена е организационно-техническо обезпечаване на комисията за изработване
на Областна здравна карта на област Кърджали като кореспонденция с членовете на
комисията, организация на заседания и изпращане на предложение за Областна здравна
карта на област Кърджали до Министерството на здравеопазването.
Изготвен е доклад и презентация за заседание на Областния съвет за развитие на тема
„План за управление на риска от наводнения 2016-2021 г. Ред за събиране на информация
при определяне на участъците с потенциален риск от наводнения през следващия планов
период“.
Разгледан и обсъден е проекта на Плана за управление на риска от наводнения за
басейна на река Арда в резултат на което са направени предложения за изменения и
допълнения към избраните участъци и предвидените мерки. Взето е активно участие в
проведените консултации и дадените предложения са разгледани отговорно от екипа на
Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив и са отчетени при
утвърждаването на Програмата от мерки при ИБР.
Експерти от Областна администрация Кърджали са участвали в редица тематични
работни срещи и форуми:
 Работна среща за разглеждане етапите на изпълнение на дейностите по почистване на
речните корита.
 Международен семинар „Влияние на сладководната аквакултура върху околната среда и
условията за нейното устойчиво развитие” по проект FISHFARMING на Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район” – Пловдив.
 Среща-консултация на тема „Актуализация на програмата от мерки в Плана за
управление на речните басейни в Източнобеломорски район”.
 Среща за предоставяне на информация за финансовите инструменти на Министерството
на околната среда и водите за развитие на екологичната инфраструктура.
 Среща-консултация по проекта на План за управление на речните басейни в
Източнобеломорски район с фокус върху долното течение на река Арда.
 Среща-консултация по Проект на План за управление на речните басейни в
Източнобеломорски район, подпомаган от проект „Проучвателен мониторинг за оценка на
натиска и въздействието на рудодобива и рудопреработката на метални руди и уранодобива
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и предложения за мерки към План за управление на речните басейни в Източнобеломорски
район” (EARBDMINING).
 Национална среща на партньорите на кампанията „Да изчистим България заедно”.
Осъществена е координация и отчитане на кампанията „Да изчистим България заедно!” на
„БТВ Медиа Груп” ЕАД.
 Среща за консултация за обсъждане на проект на План за управление на риска от
наводнения за Източно беломорски район с програма от мерки и екологична оценка на Плана
за управление на риска от наводнения.
 Обществено обсъждане на проект за Общ устройствен план на Община Кърджали с
Доклад за екологична оценка.
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ.
През отчетния период е налице добро сътрудничество с общинските администрации и
институциите, съпричастни към проблемите на образованието, културата, интеграцията и
младежките дейности.
Ефективно е партньорството с Регионално управление на образованието Кърджали
при реализация на дейностите, заложени в Закона за предучилищното и училищното
образование, при излъчване на изявени дейци на просветата и ученици за награждаване от
областния управител по случай 24 май, провеждането на Похода на училищата, посветен на
100 г. от Първата световна война, Коледния благотворителен базар под патронажа на
областния управител и много други инициативи.
В сферата на образованието е взето участие в честванията на патронните празници
на училища, тържественото откриване на програмата „Детско полицейско управление» в
СУ„Й. Йовков” Кърджали, церемонията по връчване на годишните награди за учители
„Даскеер”, организирана от Ученическия парламент на СУ„П.Р.Славейков” Кърджали,
тържеството по случай дипломирането на абсолвентите от випуск 2016 г. на Минногеоложки университет «Св.Иван Рилски» Филиал Кърджали и други прояви. Областният
управител съдейства за финансови средства за неотложния ремонт на покрива на СУ
„Владимир Димитров - Майстора” Кърджали.
Областният управител присъства на открит урок по военно дело с десетокласници от
професионалните гимназии по електроника и електротехника и по селско и горско
стопанство на полигона край Широко поле. Toй приветства инициаторите на събитието за
приноса им в патриотичното възпитание на подрастващите и амбицията им да
популяризират армейската служба сред младите хора.
Областният управител се срещна с председателя на синдикат „Образование" към КТ
„Подкрепа" Юлиян Петров във връзка с новия Закон за за предучилищното и училищното
образование и подчерта, че най-добрата инвестиция е в образованието.
Съгласно промените в Закона за предучилищното и училищното образование бяха
организирана една работна среща с представители на работодателските организации за
участието им в обществените съвети на училищата и две - с членовете на Областния екип за
разработване на Oбластна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и
учениците в област Кърджали. Членовете на Областния екип, назначени със заповед на
областния управител, се обединиха около идеята за изготвяне на работеща Стратегия, която
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да отговоря на конкретните потребности от подкрепа на личностно развитие на децата и
учениците в област Кърджали.
Взето е участие в:
- 3 заседания на Обществено-консултативен съвет към Регионално управление на
образованието Кърджали;
- представяне на Бележник 2016 по Националната мрежа за децата;
- празничен концерт по случай финала на проект „Обичам природата и аз участвам”
на ОУ „Св.Климент Охридски” Кърджали.
Областният управител съвместно с РУО Кърджали инициира Кръгла маса по
проблемите на професионалното образование и дискусионен форум под надслов
„Ключови възможности във взаимоотношенията образование - бизнес” с директори на
държавните училища от региона, службите по заетостта, представители на местната
власт и работодателските организации. Бяха изтъкнати проблеми, като демографската
криза, трудностите по отношение на сключване на договори за осигуряване на работни места
за провеждане на производствената практика на учениците, трудностите при реализиране на
план-приема, липсата на интерес от страна на учениците за професионално образование в
областите машиностроене, строителство и лека промишленост, недостатъчно
привлекателната материално-техническа база. Изтъкна се необходимостта от по-тясно
партньорство между бизнеса и професионалните гимназии, за овладяване отлива на кадри,
както и актуализиране списъка на специалностите в партньорство с бизнеса.
Дейности за популяризиране на културното наследство.
До министъра културата са изпратени обобщена информация за дейността на
читалищата в област Кърджали през 2015г. и културен календар на област Кърджали за
2017г.
По случай 24 май във Военен клуб Кърджали областният управител награди с грамоти
и предметни награди 38 ученици и 10 ученически екипи за постигнати високи резултати и
достойно представяне на област Кърджали в състезания, олимпиади и фестивали, 22 изявени
учители за висок професионализъм и принос в развитието на просветата в област Кърджали
и 10 културни дейци за висок професионализъм и принос в развитието на българската
култура в област Кърджали.
Посетени са изложби на Дружеството на художниците, културни прояви от
международния фестивал „Перперикон”, представяне на книги, връчване на Националната
награда за детска литература „Петя Караколева“, Кърджали, честване Деня на християнското
семейство, честване на 70 годишен юбилей на НЧ «Иван Буюклиев» с. Пчеларово с подарък
мултифункционално устройство, общ. Черноочене, музикално-поетична среща „Стих и песен
за моя град” във Военен клуб Кърджали, съвместно със Съюза на ветераните от войните на
България и гости клуб „Поройни“ от гр. Хасково и др. На селищния празника на с.
Пчеларово областният управител дари лични средства за ремонт на покрива църквата „Света
Петка”.
Областният управител спонсорира стихосбирката "Откровения" на литературния кръг
на Спортно-интелектуален клуб „Ахридос” към Военния клуб град Кърджали, чието
представяне се превърна в истински празник.
Областният управител гостува на традиционните Тракийски фолклорни празници
Ксанти 2016 по покана на кмета на града Хараламбос Димархопулос. Двамата обсъдиха
възможностите за разширяване на трансграничното партньорство, обмена на добри практики
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в сферата на културното сътрудничество и популяризирането на уникалното археологическо
наследство на Източните Родопи.
Кампанията „Да подарим надежда за Коледа - 2016” под патронажа на областния
управител на област Кърджали даде възможност за реализация на младите хора от над 20
училища от цялата област да се включат в проявата. Отзоваха се множество граждани и
фирми, а учениците от Езиковата гимназия „Христо Ботев“ предоставиха част от приходите,
събрани от коледния си концерт. Бяха събрани 10 000 лева лв. за две болни деца от областта.
Областния управител благодари на всички участници и особено на децата за тяхната
съпричастност и милосърдие.
Във връзка с подобряване качеството на живот на социалноуязвимите групи от
населението на област Кърджали бяха изпратени информации:
- до НССЕИВ относно реализираните дейности през 2015 година 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 НССЕИВ;
- до териториална дирекция „Национална сигурност” относно изпълнени и
изпълнявани проекти, касаещи ромската общност на територията на област Кърджали;
- до МТСП за добри практики в област Кърджали, допринасящи за активен живот на
възрастните хора;
Взето е участие в пресконференция за старт на проект ”Училището - пъстър свят на
моите мечти” по ЦОИДУЕМ на ОУ „П.К.Яворов” Кърджали и в 2 обучения:
- ”Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги
за подкрепа” в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституализация за
премахването на институционална грижа за деца под 3 год.възраст ;
- „Как да защитим децата-жертви на престъпления” в рамките на проект „Правосъдие
приятел на детето - обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” финансиран
от ЕК.
Областният управител Илия Илиев и Георги Симеонов, изпълнителен директор на
българския клон на международната благотворителна организация „Надежда и домове за
децата", която работи за подобряване живота на подрастващите, лишени от родителска
грижа или принудени да оцеляват в трудни условия, подписаха меморандум за
разбирателство. Със сключването на меморандума областната администрация и
благотворителната организация поемат ангажимента да си сътрудничат с цел ограничаване
броя на изоставените деца и задържането им в биологичните им семейства, предотвратяване
на социалната изолация и появата на рискови фактори, водещи до настаняване на деца в
специализирани институции, осигуряване на подкрепа за уязвимите семейства и гарантиране
на качествен живот за децата с увреждания и тези от рисковите групи.
Младежки дейности
Областният управител беше официален гост на младежки кариерен форум „Не
говори за мечтите си – работи за тях“ в Кърджали по инициатива на евродепутата Андрей
Новаков, който протече при голям интерес от страна на фирми, млади хора,
работодатели, НПО, директори на висши, средни училища и професионални гимназии.
Беше взето участие в представяне на „Работилница за родители” в НЧ „Обединение”
1913” Кърджали по Програма за подкрепа на неправителствените организации към
Европейското икономическо пространство;
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Беше изготвен и публикуван в сайта на ОА Областен календар за спортните
дейности през 2016 г.
Бяха изготвени и изпратени:
- до министъра на младежта и спорта Аналитична справка по отчета с информация по
индикаторите, заложени в Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. за 2015 г. и
Годишен план за младежта в област Кърджали 2016 г., публикуван в сайта на ОА;
- обобщена информационна карта за 2016 г. до Държавната агенция за закрила на
детето (ДАЗД) във връзка с мониторинг при изпълнение на Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и
взаимодействие при кризисна интервенция (КМ);
- до министъра на отбраната отчет за проведените мероприятия през 2015 г.
посветени на 100 години от Първата световна война;
Областният управител се включи като дарител в благотворителния футболен турнир
за аматьори в Кърджали, организиран от Сдружение „Регионален младежки парламент”, за
изграждане на детска площадка в квартал „Байкал.
На 08-09.10.2016 г. се състоя Поход по стъпките на Българската армия с ученици от
средните училища на област Кърджали. Походът бе организиран от Областната
администрация в партньорство с Военен клуб Кърджали, Регионално управление на
образованието (РУО) Кърджали, Туристическо дружество Кърджали и Националния
ученически лагер за военно обучение с. Широко поле. В похода взеха участие
туристическите отряди от 9 училища в областта и Спортно-интелектуален клуб „Ахридос”
към Съюза на ветераните от войните Кърджали. 300 ученици и туристи-ветерани от
региона обходиха маршрутите на бойната слава, почетоха с празнична програма и
венци паметта на загиналите венци пред паметниците в с. Шумнатица, общ. Кирково,
Крумовград, с. Широко поле, с. Пчеларово, общ. Черноочене и Кърджали. Колоната
беше предвождана от полковник Владимир Лалов от Министерство на отбраната. В
похода взеха участие г-н Иво Антонов - директор дирекция „Социална политика в МО,
генерал Матеев, майор Златко Белев - зам.началник на Военно окръжие Кърджали, Ани
Иванова от Военен клуб, Ангел Матушев - комендант, експерти от Областна администрация.
Походът бе нагледен пример за патриотично възпитание на децата и младежите в област
Кърджали.
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
През отчетния период са получени са 40 съобщения по ЗУТ от общинските администрации,
извършени са съответните проверки, касаещи измененията и са изготвени вътрешни доклади
до Областния управител.
Получени са 9 съобщения по ЗКИР от Служба по геодезия, картография и кадастър
Кърджали, извършени са съответните проверки и са изготвени вътрешни доклади до
Областния управител.
Извършена е заверка на технически паспорт на обект „Оптична кабелна линия
Кърджали – Момчилград”.
Проведена е 1 бр. процедура по ЗКИР за промяна на землищни граници на населени
места в област Кърджали, като междуведомствена комисия на свое заседание и разгледала и
одобрила предложените изменения. Протокола от комисията е утвърден от областния
управител.
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Извършени са 7 проверки на място по сигнали на граждани, относно нарушен достъп
до имот, незаконно строителство, опасност от бедствия и др. и са съставени. В резултат са
изготвени вътрешни доклади или констативни протоколи с предложения за последващи
действия по преписките.
Проведени са поредица от консултации и обсъждания за необходимостта от изменение
на изградения и разрешен за ползване строеж: „Граничен преход „Маказа“. Действащият
ПУП-ПРЗ на граничния преход не отговаря в пълна степен на вече констатираното сериозно
увеличение на трафика на леки автомобили и на изискванията за преминаване, контрол и
проверка на автобуси и тежкотоварни автомобили. Налице е неотложна необходимост от
неговото изменение, изразяващо се в изменение на границите на обекта и изграждане на
допълнителни трасета, техническа инфраструктура и съоръжения. В тази връзка, през месец
юни 2016 година се проведе работна среща в МРРБ, относно изготвяне на нов ПУП – ПРЗ на
ГКПП „Маказа”,.
Проведена е. процедура по учредяване право на строеж в съсобствен имот със
съсобственик държавата - изготвени са вътрешен доклад, договор с лицензиран оценител за
оценка право на строеж, протокол на комисията по РДС, заповед на ОУ за учредяване право
на строеж, договор за учредяване право на строеж.
Във връзка с искане с вх. №РР-01-2252/30.11.2016 г., на кмета на Община Джебел е
изготвена Заповед №РД-09-251/21.12.2016 г. на ОУ за разрешаване изработването на
комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Водоснабдяване на с. Софийци,
община Джебел от помпена станция „Балабаново”, община Момчилград – в землище на с.
Софийци, община Джебел и землища на с. Балабаново и с. Върхари, община Момчилград,
област Кърджали”.
Проведени са две процедури за изплащане на обезщетения на бивши собственици на
имоти, отчуждени за държавни нужди с решения на МС или заповеди на ОУ – внесени за
разглеждане две преписки, изготвен протокол от работата на комисията, изплатени са
обезщетенията;

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Надзор и актуване на държавната собственост
През периода са съставени 69 акта за имоти държавна собственост, находящи се на
територията на Област Кърджали, от които:
Всички съставени актове за държавна собственост са въведени в Информационната
системата за обслужване на документите за "Публична/частна държавна собственост" и са
вписани в Главен регистър ІІІ за държавна собственост.
Всички съставени актове са окомплектовани и архивирани в отделни досиета.
Заверени копия от вписаните АДС са изпратени с писма на ведомствата, които са поискали
съставяне на АДС и в СГКК-Кърджали при наличие на кадастрална карта на съответното
населено място или землище на същото. Оригиналите на актовете за държавна собственост
са подписани и вписани в съответните Служби по вписвания по местонахождение на
имотите и са архивирани в книги на имотите - държавна собственост.
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Упражнен е надзор на предоставените от общините, актове за общинска собственост.
Същите актове са вписани в спомагателните регистри на АОС по общини и са архивирани в
специални класьори.
Издадени са 623 удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост
на имот и 6 удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на
собственост.
Извършено е отразяване на промени в обстоятелствата върху 106 издадени Актове за
държавна собственост.
Разпораждане с имоти държавна собственост
Окомплектовани и обработени са 93 броя преписки. Издадени са заповеди за
отписване на имоти от книгите на имотите-държавна собственост, изпратени са на
правоимащите, съответно нанесени в 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:
- Търговски дружества – 3 бр.
- Общини – 54 бр.
- По силата на реституционни закони /ЗАВОИ/ в полза на физически лица - 3 бр.
- В полза на физически и юридически.лица, закупили имоти - ДС – 33 бр. / в т. ч 5
бр. закупени чрез ОУ/
Изготвен е мотивиран отказ за отписване на имот - ДС, находящ се в с. Калоянци,
община Кърджали.
- Обработени и приключени са преписки по искане за закупуване на имоти - ЧДС от
Ф.Л., притежаващи собственост на законно построени сгради върху имоти-ДС, по реда на
чл. 84 и сл. от ППЗДС и прекратявяне ня съсобственост чрез продажба дяла на държавата изготвени Заповеди за определени купувачи на поземлени имоти-ЧДС и Договори за
продажбата им :
1. 7/8 (седем осми) идеални части от застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ парцел VІІ-165 (седем тире сто шестдесет и пет), кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ
523.50 (петстотин двадесет и три цяло и петдесет стотни) кв. метра по ПУП на с. Широко
поле, община Кърджали.
2. Застроен ПИ с идентификатор 39970.504.310 с площ 690.00 (шестстотин и
деветдесет) кв. метра по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Крумовград,
област Кърджали.
При обработването на преписките за продажба на имоти са изготвяни искания за
издаване на скици, данъчни оценки; приемане и проверка на представени в срока платежни
документи, изготвяне на Заповеди, подписване на договорите от купувачите и извеждане в
специален регистър, връчване на договорите на купувачите за вписване в Служба по
вписвания.
Подготвена и проведена е тръжна процедура за провеждане на търг за продажба на 3
бр. имоти – ЧДС, както следва:
1. Поземлен имот с пл.сн. № 178 с площ 185.00 (сто осемдесет и пет) кв.метра по
Кадастралния план на с.Габрово, община Черноочене.
2.Незастроен поземлен имот с идентификатор 24445.501.201 по Кадастралната карта
на с.Дъждино, община Кърджали.
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3. Незастроен поземлен имот с пл.сн.№ 162, кв.22 по ПУП на с. Среднево, община
Черноочене.
Реализираните приходи от продадени имоти - ЧДС през 2016 г. са 59 735.00 лева
Съгласно изискванията на ЗДС е изготвено становище пред МРРБ за безвъзмездно
прехвърляне правото на собственост върху 7 имота, находящи се в землището с. Безводно,
община Черноочене за изграждане на обект "Местен общински път "KRZ 1436 /ІІ-58 Комунига-Женда-яз. Боровица-Безводно" - разрушен участък при км. 19+880.
Обработени са 3 преписки по ЗАВОИ - докладвани в комисия по РДС; изготвени
заповеди за връщане на имотите; връчени по реда на АПК на заявителите и на общините по
местонахождение на имотите, след влизането на заповедите в сила отписани от книгите на
имотите-ДС- върнати имоти в полза на физически лица,
които са били лишени от
българско гражданство с Укази на ДС на НРБ имотите им са били отнети в полза на
Държавата.
- На основание чл. 82, ал. 1 от ЗДС е изготвена подробна справка / описание на
имотите, № и дата на АДС, местонахождение, правно основание и скл. Договори, цени/
пред МРРБ за разпорежданията и учредените вещни права на имоти –ДС за 2015 година.

Управление на държавната собственост
Обработени са 5 преписки - становища пред МРРБ за имоти находящ се в с.
Дядовци, община Ардино, в управление на МО; имот, находящ се в землището на с.
Вълкович, община Джебел; 2 имота в землището на с. Пресека, община Кирково и имот в с.
Безводно, Община Черноочене.
Сключени са Договори за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху
тези имоти на общините след Решения на Министерския съвет, съответно вписани в
службите по вписвания и отписани от книгите на имотите - ДС.
В управление на областния управител на област Кърджали са 149 имота държавна
собственост.
През отчетния период са обявени 2 търга за отдаване под наем на имоти - ДС в
управление на областния управител, приключили със сключване на договор за наем.
- Безвъзмездно е предоставено право на ползване на помещение ЧДС на синдикална
организация.
- Безвъзмездно в управление са предоставени 6 имота ЧДС на общини и ведомства
- Извършени са проверки относно целесъобразното ползване и състояние на 8 имота
ДС. За резултатите е съставен констативен протокол и са предприети последващи действия.
- Извършени са действия по отнемане на управление на 4 имота, поради отпаднала
необходимост от други ведомства.
- Извършена е проверка по инвентаризационните описи на гл. счетоводител за
имотите – държавна собственост за 2016 г.
- Изготвена е справка за имотите, заведени по баланса на ОА.
- Попълнени, заверени и заведени са декларации по чл.14 от ЗМДТ за имотите –
държавна собственост по общини;
- Изготвени са декларации по чл. 29, ал.3 от НОАМТЦУТОЧ за освобождаване от
такса-смет свободните имоти-държавна собственост и заведени по общини.
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- Изготвени са искания за данъчни оценки за имотите, заведени по баланса на ОА и
са изготвени писма до кметовете на общини.
ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
Съгласно Вътрешните правила за осъществяване на контрол в Областна администрация
Кърджали, по исканията за финансиране и контрол по изпълнение на решенията на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет на
основание чл.3. /1/ за осъществяване на дейността си по чл.1, ал.1 и ал.2, областният
управител е назначил със заповед постоянно действаща експертна комисия, която
осъществява контрол по исканията за финансиране, извършените дейности и разходване на
средствата отпуснати от МКВПМС за финансиране на обекти по реда на чл.58 от Закона за
защита от бедствия.
- На основание Раздел I от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
/МКВП към МС/ за финансиране на превантивни дейности не e внесено искане от съответен
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
- На основание Раздел ІІ от Правилника за организацията и дейността на МКВП към
МС за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствия на включените чрез оперативните центрове сили и
средства на единната спасителна система са подадени 6 броя искания от съответните
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, на които е направен оглед на място,
прегледана е приложената документация и са им дадени становища по целесъобразност в
регламентирания срок. Направени са оглед на място на всички обекти описани в исканията,
тъй като в много от тях са включени група обекти. Прецизирана е необходимостта от
изпълнението им и е отчетено, че в случая са взети правилните решения и изпълнени
съответните мероприятия.
- 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 10 искания
от съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, на които е
направен оглед на място, прегледана е приложената документация и са дадени
становище по целесъобразност за 9 обекта в регламентирания срок.
Издадено е Разрешение за ползване №СТ-05-103 от 25.02.2016 година от Дирекция
за национален строителен контрол – София за обект: „Мероприятия за корекция на река
Кокез дере в зоната на моста на км 18+00 на път KRZ1436/ІІ-58/ Комунига-Женда-язовир
Боровица“, община Черноочене, който е изпълнен със средства от МКВП към МС
предоставени за извършване на аварийни и неотложни възстановителни работи за трайно
възстановяване на обекти държавна собственост.
Изготвено е и е подадено в МКВП към МС искане 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 магистралния водопровод за град
Кърджали, Момчилград и други населени места.
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Създадената бедствена обстановка на територията на община Крумовград в резултат
на обилните валежи в периода 16-17 януари 2016 година наложи да бъдат предприети
спешни мерки за овладяване, преодоляване и предотвратяване на бъдещи последици от
вредното въздействие на водите върху безопасността на населението и защита на
инфраструктурата. Отправено е искане за финансиране на неотложни дейности за обект:
“Подобряване на проводимостта на река Крумовица, съгласно чл. 140 от Закона за водите
извън границите на урбанизираната територия на гр. Крумовград и възстановяване на
отнесените участъци от земно насипните диги.“ на стойност 1 161 565,00 лева с включено
ДДС на основание чл.18 от Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Във връзка с осигуряване на безопасни условия на труд на служителите на Граничен
преход „Маказа“ са отпуснати финансови средства в размер на 5 000 лева по бюджета на
Областна администрация Кърджали. Изпълнените дейности за извършени в предвидения
обем и качество.
Във връзка със задълженията по Закона за водите е сформирана постоянно
действаща междуведомствена комисия по заповед на Областния управител за извършване на
пролетни и есенни проверки на техническото и експлоатационно състояние на потенциално
опасни водни обекти. Извършен е оглед на всички обекти от Утвърдения от Областния
управител списък за ПОВО. С оглед на констатациите от направеното обследване на
техническото и експлоатационно състояние на съоръженията от хидромелиоративната
инфраструктура на територията на област Кърджали са изготвени констативни протоколи.
Собствениците са запознати с препоръките и задължителните за изпълнение предписания,
както и сроковете, в които те следва да бъдат изпълнени;
Изготвен е доклад до Министър-председателя на Република България относно
техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти язовири, хвостохранилища, проводимостта на речните легла, състоянието на
съществуващите корекции на реки, дерета и диги – публична държавна собственост на
територията на областта и предприетите превантивни мерки за недопускане на щети и
ограничаване на вредното въздействие на водите за първото и второ полугодие на 2016
година в частта по т.4, буква „а“- язовирите.
За подпомагане на Областния управител за изпълнението на дейностите по чл. 64 от
Закона за защита при бедствия се създаде Областен съвет за намаляване на риска от
бедствия. Със заповед №РД-09-212 от 01.11.2015 година е определен поименния състава на
съвета. На 28.12.2016 година е проведено заседание на съвета, на което е приет Правилник за
организацията и дейността на Областния съвет за намаляване на риска от наводнения.
ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННАТА
ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Дейността по отбранително-мобилизационна подготовка е
регламентирана от
Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към
Министерски съвет, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона
за резерва на въоръжените сили на Република България, Закона за защита при бедствия и
действащите нормативни документи – правилници, инструкции, наредби и постановления на
Министерски съвет.
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1. 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:
 След съгласуване с МО, със заповед № РД-09-54/15.03.2016 г. на Областния
управител и утвърден новия Военновременен план на област Кърджали.
 Изготвена и изпратена е извадка от Указания на Междуведомствения съвет по
отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за дейностите по
отбранително-мобилизационна подготовка през 2016 г.
 Оказана е пряка методическа помощ, с посещение на място, при изготвянето на
военновременните планове на общините Ардино и Момчилград.
 Към м. септември 2016 г. са изготвени и съгласувани от областния управител
военновременните планове и на общини Ардино и Момчилград.
1.2. В Областна администрация са изготвени:
 Годишен отчет на областния управител за изпълнение на дейностите и задачите по
отбранително-мобилизационната подготовка в област Кърджали за 2015 г., съгласно
Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките към Министерски съвет на Република България. Същият е изпратен в
Министерството на отбраната.
 План за работа по отбранително-мобилизационна подготовка.
 План за дейността на Областен съвет по сигурност-Кърджали.
 Изготвени и изпратени в общините са Указания за разработването на нов План за
привеждане в готовност за работа във военно време, в съответствие с настъпилите промени и
получените указания от МО.
2. Организиране подготовката на ръководния и експертен състав за работа в
мирно и военно време. Организиране работата на Съветите по сигурността в
областната и общинските администрации.
Главният експерт ОМП в Областна администрация Кърджали и служители от сектор
УОМП на община Кърджали, взеха участие в работна среща, проведена на 16,17 и 18.05.2016
г. във Военно-почивен комплекс „Рибарица", организирана от Министерство на отбраната.
На срещата са били обсъдени въпросите по разработването на военновременните планове на
териториалните администрации и процеса на планиране на гражданските ресурси за отбрана.
По данни от 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 е актуализиран през месеците април и
септември със заповеди № РД-09-67/05.04.2016 г. и № РД-09-172/09.09.2016 г. на Областния
управител, съобразно настъпилите кадрови промени в някои териториални структури.
Всички членове на Съвета са запознати с функционалните си задължения, в това им
качество.
Ежемесечно, чрез системата за оповестяване, областния и общинските Съвети по
сигурност са поддържани в готовност за работа.
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През месеците май и ноември 2016 г., Областният съвет по сигурност и общинските
Съвети по сигурност взеха участие в националната тренировка за проверка на техническата
реализация на част от „План за използване на пощенските и електронните съобщителни
мрежи при кризи от военен характер", което включваше изграждането на мрежи за предаване
на глас, данни и видео с различен обхват на достъп. За целта, главният експерт по
отбранително-мобилизационна подготовка и старши експерт „Информационно обслужване"
в Областна администрация Кърджали участваха в инструктажите по организацията на
тренировките, проведени в МО. Преди всяка от тренировките в Областна администрация
Кърджали се проведоха работни срещи с участието на служителите по ОМП и
Информационно обслужване от общините на област Кърджали, във връзка с дейностите и
задачите по отбранително-мобилизационна подготовка, и участието в националната
тренировка по изпълнението на част от „План за използване на пощенските и електронните
съобщителни мрежи при кризи от военен характер".
Главният експерт ОМП в Областна администрация Кърджали участва в работна среща в
МО по въпроси относно изготвянето на новите План за привеждане в готовност за работа във
военно време.
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”.
През 2016 г. са проведени общо 623 технически проверки, като 113 от тях са
организирани от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” с участието на
общините на територията на областта.
Ежемесечно, област Кърджали участва в тренировките по оповестяването на страната за
„Опасност от въздушно нападение" и осем пъти годишно в националните тренировки по
оповестяване на органите на изпълнителната власт, чрез Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване.
4. Осигуряване на граждански ресурси за отбраната на страната.
Изпълнени са всички изисквания на „Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас
от повикване във Въоръжените сили при мобилизация“, писмо от Министерството на
отбраната с рег. № 20-26-134/08.04.2016 г. и Указанията на МСОИСД по т. 18 от Протокол
№ 3/30.03.2016 г., касаещи дейностите за период 2016 - 2017 г. Получено е потвърждение за
контролните цифри от Военно окръжие Кърджали за цялата област. Данните са изпратени в
МО с наш изх. № ОМ-03-1659/15.11.2016 г.
Със заповед № РД-09-148/05.08.2016 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 08.11.2016 г. в Областна администрация е получен Отчет на
Началника на Военно окръжие-Кърджали за резултатите от прегледа.
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5. Планиране и разпределение финансовите средства за осигуряване дейности
свързани с отбранително-мобилизационната подготовка.
Отчетът за изразходваните финансови средства за отбранително-мобилизационна
подготовка на Областна администрация Кърджали за 2015 г. и заявката за финансиране на
дейността за 2017 г. са изпратени в Министерство на отбраната, с писмо Изх. № ОМ-03-363/
16.02.2016 г.
Считам, че механизмът за планиране и отпускане на средства за дейностите по ОМП не
отчита необходимия реален размер от такива. Първоначално отпуснатите средства за 2016 г.
по дейност „Отбрана и сигурност" в размер на 43800 лв. са недостатъчни да покрият
минималните възнаграждения и социалните плащания за сметка на работодателя на
нещатния персонал назначен по ПМС № 212 и за поддържане в готовност на системата за
управление. За обекта/ПУ/ са усвоени 378.00 лв. (само за гориво). Общо средствата
изразходвани за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка са в размер на
44425 лв. При това положение, дофинансирането на минимално необходимите разходи за
дейността, се извършва от бюджета на Областна администрация, което създава затруднения
в нейната дейност.
Общото заключение е, че средствата, които се отпускат за дейностите и задачите по
отбранително-мобилизационната подготовка, не са достатъчни за постигане на по-високи
резултати.
6. Координиране дейностите по проучване и поддържане на военните паметници.
Отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея.
Със Заповед № РД-09-29/29.01.2015 г. на Областния управител е определен нов състав
на Областна комисия „Военни паметници”, съобразно настъпилите кадрови промени в някои
териториални и общински структури.
На 21.04.2016 г. е проведено заседание на Комисията, на което съгласно Указанията на
Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките са
разгледани предложенията от общините за целево финансиране ремонта на военни
паметници в тежко състояние на територията на областта и възстановяването на разрушени
такива. За одобрените предложения от Областна комисия „Военни паметници” са изготвени
заявки от общините за целево финансиране, изпратени до Министерство на финансите с
копие до Министерство на отбраната.
Във връзка с отбелязването на 100 години от Първата световна война и участието на
България в нея на Областна администрация Кърджали бяха отпуснати 7500 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.
7. Проблеми възникнали при изпълнение на задачите по отбранителномобилизационната подготовка през 2016 г.
• Недостатъчно финансиране на дейностите по отбранително - мобилизационна
подготовка в Областната администрация.
• Част от оперативните дежурни на общинските съвети по сигурност не могат
качествено да работят с техниката по оповестяване, инсталирана в дежурните стаи и не
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познават опознавателните сигнали. На същите са вменени и други задължения, които
възпрепятстват изпълнението на основните им функции.
• Потребност от повишаване квалификацията на служителите - преминаване на курсове
за обучения;
8. Насоки за работа през 2017 година.
• Подготовка на ръководния и експертния състав на областна администрация за
организиране и ръководене на мероприятията за защита на населението и националното
стопанство при военно положение или при положение на война.
• Изготвянето на Плана за привеждане в готовност за работа във военно време на
областта и общините, съгласно Указания от Междуведомствения съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет.

• Актуализация на състава на ОСС и Областна комисия „Военни паметници“ /при
необходимост/.
• Осъществяване на методическа помощ и съдействие на общините, по въпросите на
отбранително-мобилизационната подготовка.

/п/
НАЧО КОВАЧЕВ
Областен управител
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