
 

 

 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Добрич 
 
 

ДОКЛАД  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2014г. 

 

 

I. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 I. 1. Численост 

 Числеността на персонала на Областна администрация Добрич е 29 души, в това 

число областен управител и зам.областни управители, определена с приложение № 8 към чл. 

8, ал. 2 от Устройствения правилник на областните администрации. 

 Към 31.12.2014 г. всички щатни бройки са заети. От тях 7 служители са назначени по 

трудово правоотношение и 22 служители по служебно правоотношение. 

По ПМС № 66/1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните 

организации са назначени 2 служители по трудово правоотношение. Единият  служител е 

назначен на длъжността "Портиер" за извършване на дейности по пропускателния режим в 

сградата на областна администрация, а другия на длъжността "Архивар" - за дейности 

свързани с архивирането и съхранението на документацията на областна администрация. 

 По ПМС № 212/1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при 

провеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия  и аварии са назначени 

5 служители по трудово правоотношение, които осъществяват денонощно дежурство. 

 През 2014 г. по програми за временна заетост, Областна администрация Добрич като 

работодател е назначила следните лица: 

- по НП "Нова възможност за заетост" за периода 2013/2014 г. - едно лице на 

длъжността "Чистач хигиенист" в сградата на областна администрация Добрич; 

- по програма "Старт на кариерата“ за периода 2013/2014 г. - три лица на длъжност  

"Младши експерт"  - 2 в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и 

управление на собствеността" и 1 в дирекция "Административен контрол, регионално 

развитие и държавна собственост"; 

- по НП "От социални помощи към осигуряване на заетост" за периода м. януари 2014 

г. до м. декември 2014 г - едно лице на длъжността "Работник поддръжка" за поддръжка на 

сграда държавна собственост, находяща се в гр. Добрич, пл."Свобода"5; 

I.2. Назначаване на служители 

 През 2014 г. по утвърдената численост на персонала са назначени 5 служители: 

 - 3 по трудово правоотношение - 1 на длъжност областен управител и 2 на длъжност 

заместник областен управител,  

 - на основание чл. 16 "а" от Закона за държавния служител до провеждане на 

конкурсна процедура е назначено 1 лице по служебно правоотношение на длъжността 

младши експерт в дирекция "АКРРДС“. 
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 - 1 по служебно правоотношение на длъжност младши експерт в дирекция "АКРРДС“ 

на основание чл.10, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител. 

 Проведена е 1 конкурсна процедура за длъжността младши експерт в дирекция 

"АКРРДС“, като в резултат на нея е назначен един служител. 

I.3. Прекратяване на правоотношения 

 През 2014 г. са прекратени правоотношения общо със 9 служители. 

 По служебно правоотношение - 1 служител 

 На основание чл. 103, ал.1, т.1 от Закона за държавния служител е прекратено 

служебното правоотношения с 1 служител по взаимно съгласие.  

 По трудово правоотношение - 8 служители 

 За служители от утвърдената численост на персонала   

 На основание чл. 19 "а" от Закона за администрацията са прекратени трудовите 

правоотношения с 1 областен управител и 2 заместник областни управители 

 - За назначени по програми за временна заетост    

 Поради изтичане на срока на договора са прекратени трудовите правоотношенията с 1 

лице, назначено по НП "Нова възможност за заетост", с 3 лица, назначени по програма 

"Старт на кариерата“ и с 1 лице, назначено по НП "От социални помощи към осигуряване на 

заетост". 

I.4. Отпуски на служителите 

 През 2014 г. служителите от Областна администрация Добрич са използвали 640 дни 

от полагащият им се платен годишен отпуск. 

 Към 31.12.2014 г. неизползван платен годишен отпуск от служителите от Областна 

администрация Добрич е в размер на 140 дни.  

 За временна неработоспособност служителите са ползвали отпуск е в размер на 241 

дни, от които 226 дни от служители назначени по служебни правоотношения и 15 дни от 

служители по трудово правоотношение 

I.5. Обучения на служителите 

 През 2014 г. общо 27 служители са участвали в обучения, като:  

 - 2 служители са участвали в 1 обучение. 

 - 8 служители са участвали в 2 обучения, 

 - 9 служители са участвали в 3 обучения, 

 - 6 служители са участвали в 4 обучения, 

 - 2 служители са участвали в 5 обучения. 

 Едно от обученията, организирано от ИПА е със средства от бюджета на областна 

администрация, а другите обучения са организира и проведени по проект "Повишаване 

ефективността на работа в областна администрация Добрич", финансиран по ОП 

"Административен капацитет". 

 Обученията са проведени по следните теми: 

 - "Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация /CAF/- прилагане 

на европейския опит" 

 - "Прилагане на административно процесуалния кодекс" 

 - "Управление на човешките ресурси" 

 - "Държавен протокол" 

 - "Прилагане на Административно комплексно обслужване" 

 - "Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна 

принадлежност и идентификация" 

  - "Екипна и лична ефективност" 

 - "Социални отношения и ефективни преговори" 

 - "Комуникативни и презентативни умения" 

 - "Въведение в Географска информационна система" 

 - Практическа работа с информационната система "Потенциал, производство и 

потребление на възобновяеми източници на енергия". 
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I.6. Сключени договори с физически лица 

 През 2014 г. в областна администрация Добрич договори за извършване на услуги от 

физически лица /граждански договори/ са сключвани при необходимост. През 2014 г. са 

сключени 14 граждански договори: 

 - 2 граждански договора с лица за техническо и информационно осигуряване на 

дейността РИК при изборите за членове на Европейския парламент от Република България 

на 25.05.2014 г.; 

 - 7 граждански договора с лица за техническо и информационно осигуряване на 

дейността РИК при изборите за народни представители на 05.10.2014 г.; 

 - 4 граждански договора при изпълнението на проект А13-22-28/25.04.2014 г. 

"Повишаване ефективността на работа в областна администрация Добрич", финансиран по 

ОП "Административен капацитет" 

 - 1 граждански договор за медийно обслужване и анализи на публичното 

пространство; 

I.7. Стажове на ученици и студенти. 

 През 2014 г. е проведен 1 летен студентски стаж. 

 

 II. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 Една от целите на Областна администрация Добрич за 2014 г. е качествено и 

прозрачно административно обслужване на потребителите на административни услуги, 

отговаряща на стратегическата цел: "Облекчаване и подобряване на административното 

обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно 

гише“ от Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на 

принципа “едно гише“. 

 Целта се постига чрез предоставяне на пълна информация на потенциалните 

потребители за извършваните административни услуги, посредством различни 

комуникационни средства и получаване обратна връзка от потребителите за тяхната 

удовлетвореност. 

 Административното обслужване в Областна администрация Добрич е организирано 

на принципа “Едно гише“, в бюрото за комплексно обслужване, което се намира на 1 етаж на 

сградата и е лесно достъпно за посетителите. 

 Обслужването на гражданите се осъществява чрез подаване на писмени заявления, 

предложения и сигнали, без прекъсване. Те могат да подават своите заявления от 09.00 ч. до 

17,30 часа, а в случаите, когато пред гишето има потребители на административни услуги в 

края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното 

обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. 

 Редът и организацията на административното обслужване в областна администрация 

Добрич се извършват съгласно утвърдени вътрешни правила.  

 Услугите, които се предоставят от Областна администрация Добрич са в съответствие 

със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги. 

 Информация за предоставяните административни услуги и образци на документи за 

попълване са публикувани на интернет страницата на администрацията и в бюрото за 

комплексно обслужване. 

 Общо входираните документи в администрацията през 2014 г. са 11 860 броя.  

 През 2014 г. са обработени в законоустановения срок общо 3 602 преписки.  

 Предоставените през 2014 г. административни услуги са 566 броя. 

За измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги, в бюрото за 

комплексно обслужване има предоставени анкетни карти, които гражданите може да 

попълнят и пуснат в поставена за целта кутия. На интернет страницата на Областна 

администрация, чрез обратна връзка също е предоставена възможност за мнения и 

предложения. 

 В края на  2014 година, комисия назначена със заповед с № РД-11-10-195/ 31.08.2013 

г.  отвори кутия за удовлетвореността на гражданите за административното обслужване, 

което предоставя Областна администрация – Добрич.  От постъпилите 29 анкетни карти 

може да се направи заключение, че от администрацията се предоставят качествени услуги, 
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удовлетворяващи потребностите на гражданите, в кратки срокове и с необходимото 

отношение, което дължи всеки служител. От подадените анкетни карти е видно, че 

гражданите предпочитат да подават заявления за административна услуга в деловодството на 

ОА-Добрич. В заключение може да се направи извод, че гражданите са удовлетворени от 

качеството на обслужване в Областна администрация – Добрич. 

 В администрацията във висока степен се спазват задължителните стандарти за 

качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Наредбата за 

административно обслужване. При изпълнение на служебните си задължения служителите 

носят бадж със снимка и данни за имената, длъжността и административното звено, а при 

водене на телефонни разговори се идентифицират с име и фамилия. Осигурени са места за 

сядане пред гишето за административно обслужване. Спазва се времето за чакане на 

граждани пред гишето да не надвишава 10 минути. 

 Областна администрация Добрич поддържа интегрирана система за управление на 

качеството и информационната сигурност, съответстваща на международните стандарти ISO 

9001 и ISO 27001, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на държавната 

администрация. 

 Основна цел на политиката по качеството и информационната сигурност е 

осигуряване съответствието на предоставяните от областната администрация 

административни услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на държавните 

и общински органи, гражданите и юридическите лица на територията на областта. 

 С оглед качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на гражданите и 

бизнеса, сайта на администрацията непрекъснато ще се обновява с актуална информация 

през 2015 г. На него ще се публикува информация за извършваните услуги, приети планове и 

стратегии, обяви и резултати от търгове и конкурси, новини и съобщения за работата на 

Областна администрация Добрич, обществените поръчки, състав и правилници за дейността 

на съветите и комисиите, решения по административни дела и др. 

 

III. БЮДЖЕТ 

 Министерският съвет като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити 

утвърждава бюджета на областна администрация Добрич като второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити.  

 Утвърдените приходи по бюджета на Областна администрация Добрич за 2014 г. са в 

размер на 349 000 лв., и следва да бъдат изпълнени от приходите и доходи от собственост, 

държавни такси, други неданъчни приходи и постъпления от продажба на нефинансови 

активи. 

 Утвърдените разходи по бюджета на Областна администрация Добрич за 2014 г. са в 

размер на 487 951 лв. и са предназначени за възнаграждения и осигуровки на персонала и 

издръжка на администрацията. 

 В изпълнение на бюджетна програма 4 "Осъществяване на държавната политика на 

областно ниво" общия размер на разходите е разпределен и по функции на изпълнение: 

 - Функция "Общи държавни служби" - 454 951 лв. 

 - Функция "Отбрана и сигурност"  -   33 000 лв.  

 През годината в разходната част на утвърдения бюджет са извършвани корекции от 

Министерски съвет, във връзка с изпълнението на допълнителни дейности, възникнали през 

годината, както следва: 

 - 33 645 лв. в изпълнение на разпоредбите на ПМС № 64 от 21.03.2014 г. за 

разплащане на неотложни разходи за нормативно регламентирани дейности; 

 - 22 423 лв. за покриване на фактически изплатени разходи за текуща издръжка на ОА 

и за поддръжка на  инфраструктурата на ГКПП; 

 - 3 819 лв. с размер на получените трансфери за I-во тримесечие на 2014 г. от МТСП за 

възнаграждение и осигуровки на наетите лица по програми и мерки за заетост от 

Националния план за действие по заетостта за 2014 г. 

 - 345 919 лв. за извършените разходи от ОА Добрич и предоставени трансфери на 

общини по подготовката и произвеждането на избори за членове на Европейския парламент 

от Република България през 2014 г. 
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 - 5 646 лв. с размер на получените трансфери за II-то тримесечие на 2014 г. от МТСП 

за възнаграждение и осигуровки на наетите лица по програми и мерки за заетост от 

Националния план за действие по заетостта за 2014 г. 

 - 959 лв. за покриване на фактически изплатени разходи за поддръжка на  

инфраструктурата на ГКПП; 

 - 150 523 лв. с размер на получените трансфери за III-то тримесечие на 2014 г. от 

МТСП за възнаграждение и осигуровки на наетите лица по програми и мерки за заетост от 

Националния план за действие по заетостта за 2014 г. 

 - 419 002 лв. за извършените разходи от ОА Добрич и предоставени трансфери на 

общини по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2014 г. 

 - 2 649 лв. за предоставени трансфери на общини, възнаграждения и осигуровки на 

членове на ОИК за проведени от тях заседания. 

 - 303 300 лв. за покриване на фактически изплатени разходи за текуща издръжка на 

ОА; 

 - 7 000 лв. за покриване на фактически изплатени разходи за поддръжка на  

инфраструктурата на ГКПП; 

 - 22 000 лв. за изплащане на обезщетения по ЗПГРРЛ; 

 - 269 955 лв. с размер на получените трансфери за IV-то тримесечие на 2014 г. от 

МТСП за възнаграждение и осигуровки на наетите лица по програми и мерки за заетост от 

Националния план за действие по заетостта за 2014 г. 

 

III. 1. Приходи 

 През 2014 г. Областната администрация Добрич е получила приходи в размер на 150 

014 лв., а за същия период на 2013 г. получените приходи са в размер на 79 599 лв. 

 Получените приходи за 2014 г. и за 2013 г., разпределени по параграфите на ЕБК, са 

както следва: 

 

§§ Наименование на Утвърден Отчет за Отчет за Разлика 

 приходния параграф план на приходите приходите  

  приходите за 2014  г. за 2013  г. (к. 4 - к. 5) 

  за 2014 г.    

1 2 3 4 5 6 

24-05 Приходи от наеми на имущество 142 288 316 627 107 964 208 663 

24-06 Приходи от наеми на земя 2 712 2 777 2 692 85 

24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки - 8 8 - 

25-01 Такси за админ. и други услуги и дейности 19 000 8 143 15 992 - 7 849 

28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви  - 3 210 18 467 - 15 257 

36-19 Други неданъчни приходи 15 000 50 - 380 -330 

37-01 Внесен ДДС - -158 718 - 40 437 - 118 281 

37-02 Внесен ЗКПО - -22 083 - 5 620 - 16 463 

40-22 Постъпления от продажба на сгради 20 000 - - - 

40-40 Постъпления от продажба на земя 150 000 - - 19 087 -19 087 

 Общо приходи: 349 000 150 014 79 599 70 415 

 

 С най-голям относителен дял са приходите получени от отдаване под наем на имоти 

държавна собственост, както и на получените такива по реда на Закона за устройството на 

черноморското крайбрежие. 

 Приходите от такси за административни и други услуги и дейности са от събираните 

такси по реда на Тарифата за таксите и комисионните, които се събират по Закона за 

държавната собственост и по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ 

и областните управители. 

 Приходите от глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви са от събрани лихви за 

просрочени наемни вноски, както и от юрисконсултски възнаграждения. 

 

III. 2. Разходи 

През 2014 г. в изпълнение на бюджетна програма 4 "Осъществяване на държавната 

политика на областно ниво", Областна администрация гр. Добрич е извършила общо разходи 
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в размер на 1 385 487 лв., като за същия период на 2013 г. извършените разходи са били в 

размер на 761 323 лв. 

 Извършените  разходи за 2014 г. и за 2013 г., разпределени по параграфите и дейности 

на ЕБК са както следва: 

 

§ Наименование на Отчет за Отчет за Разлика 

 разходния параграф разходите разходите  

  за 2014  г. за 2013  г. (к. 3 - к. 4) 

1 2 3 4 5 

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения, в т.ч.: 

323 283 291 149 32 134 

  - дейност 117 Избори  3 810 2 848 962 

  - дейност 121 Областни администрации 319 473 288 301 31 172 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала, в т.ч.: 478 789 83 766 395 023 

  - дейност 117 Избори  60 721 27 501 33 220 

  - дейност 121 Областни администрации 27 624 23 340 4 284 

  - дейност 282 ОМП 26 575 24 118 2 457 

  - дейност 532 Програми за временна заетост 363 869 8 807 355 062 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели, в 

т.ч.: 

177 919 98 589 79 330 

  - дейност 117 Избори  19 225 8 931 10 294 

  - дейност 121 Областни администрации 88 012 83 692 4 320 

  - дейност 282 ОМП 4 811 4 373 438 

 - дейност 532 Програми за временна заетост 65 871 1 593 64 278 

10-00 Издръжка, в т.ч.: 346 572 283 640 62 932 

  - дейност 117 Избори  15 780 10 509 5 271 

  - дейност 121 Областни администрации 321 674 262 804 58 870 

  - дейност 282 ОМП 9 118 10 327 - 1 209 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 48 347 - 48 347 

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 8 029 2 217 5 812 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 1 770 1 962 -192 

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 778 - 778 

 Общо разходи: 1 385 487 791 323 624 164 

 

 Общо извършените разходи през 2014 г. спрямо тези през 2013 г. са повече с 624 164 

лв., като затова има обективни причини.  

 Превишението се дължи основно на разходите за възнаграждения и осигуровки на 

наетите лица по програмите за заетост с работодател Областния управител на област Добрич 

и най-вече от наетите 230 лица по НП "Сигурност". 

 При съпоставяне на разходи за издръжка за 2014 г. спрямо тези през 2013 г. прави 

впечатление, че са се запазили почти на едно и също ниво, като превишението се дължи най-

вече на извършените разходи, свързани с организацията на водноспасителните дейностите на 

неохраняемите плажове на територията на област Добрич, във връзка с прилагането на  

Закона за устройство на черноморското крайбрежие.  

Разходите за издръжка на администрация са за материали, вода, горива и енергия, 

телекомуникационни и пощенски услуги, охрана на имоти държавна собственост, данъци и 

такси, застраховки, командировки и др. 

 
§ 10-00 "Издръжка" 

§§ Наименование на разходи отразени по параграфа Отчет за Отчет за Разлика 

  разходите разходите  

  за 2014  г. за 2013  г. (к. 3 - к. 4) 

1 2 3 4 5 

10-00 Издръжка, в т.ч.: 346 572 283 640 62 932 

10-11 Тонизиращи напитки за дежурни по ОМП 360 360 - 

10-14 Учебни помагала 36 - 36 

10-15 Материали 10 887 16 606 - 5 719 

10-15 Материали  - за ГКПП 239 255 -16 

10-15 Материали - за Избори 6 641 3 440 3 201 

10-16 Вода 3 212 2 725 487 
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10-16 Вода - за Избори  16 16 - 

10-16 Ел. енергия 52 222 49 532 2 690 

10-16 Ел. енергия - за Избори 312 375 -63 

10-16 Горива и масла 17 405 15 728 1 677 

10-16 Горива и масла - за Избори 2 712 1 512 1 200 

10-16 Природен газ за отопление 54 465 58 744 -4 279 

10-16 Природен газ за отопление - за Избори - 731 -731 

10-20 Наеми 180 - 180 

10-20 Наеми - Избори 1 724 1 700 24 

10-20 Телекомуникационни услуги 8 404 8 075 329 

10-20 Телекомуникационни услуги - за избори 1 339 740 599 

10-20 Пощенски услуги 2 333 1 818 515 

10-20 Пощенски услуги - за Избори 169 202 -33 

10-20 Квалификация на персонала 56 874 - 56 874 

10-20 Поддръжка на софтуер 4 032 2 093 1 939 

10-20 Поддръжка на софтуер - за Избори 43 - 43 

10-20 Поддръжка на хардуер 450 120 330 

10-20 Охрана 30 102 21 573 8 529 

10-20 Медийно обслужване 5 280 4 400 880 

10-20 Сметоизвозване - за ГКПП 2 040 1 920 120 

10-20 Водноспасителните дейностите по ЗУЧК 60 500 - 60 500 

10-20 Други разходи  4 137 11 969 -7 832 

10-20 Други разходи - за Избори 1 452 1 084 368 

10-30 Текущ ремонт  5 431 2 139 3 292 

10-30 Текущ ремонт - за ГКПП 4 946 - 4 946 

10-30 Текущ ремонт - за Избори - 429 -429 

10-40 Данъци и такси - 63 919 -63 919 

10-51 Командировки 3 797 5 006 -1 209 

10-51 Командировки - за Избори 1 372 280 1 092 

10-62 Застраховки 3 011 4 034 -1 023 

10-92 Глоби и неустойки, наказателни лихви 449 2 115 -1 666 

 

Разходите за материали през 2014 г. са в размер на 17 767 лв. и са формирани основно 

от разходи за канцеларски материали, почистващи материали, представителни разходи, 

материали и консумативи за автомобилите и др. 

Разходите за вода, горива и енергия през 2014 г. са в размер на 130 344 и са 

формирани от разходи за вода, ел. енергия, горива и масла за автомобили и природен газ за 

сградната отоплителна инсталация. 

Разходите за външни услуги през 2014 г. са в размер на 179 059 лв. и са формирани от 

разходи за наеми, телекомуникационни и пощенски услуги, квалификация на персонала, 

поддръжка на софтуер и хардуер, охрана на обекти държавна собственост, медийно 

обслужване на администрацията, водноспасителните дейности по ЗУЧК и др. 

Разходите за текущ ремонт през 2014 г. са в размер на 10 377 лв. и са формирани от 

разходи за текущ ремонт на автомобилите на администрацията, текущ ремонт на 

осветлението на ГКПП Кардам и Дуранкулак. 

Разходите за данъци и такси през 2014 г. са в размер на 48 347 лв., но са отчетени по 

параграф 19-00 "Платени данъци, такси и административни санкции" във връзка с 

въвеждането на новия сметкоплан на бюджетните организации от 2014 г. (През 2013 г. 

разходите за данъци и такси са отчетени в параграф 10-00 "Издръжка") 

През 2014 г. Областна администрация Добрич е участвала в изпълнението на следните 

национални програми за заетост и проекти: 

- Национална програма "Нова възможност за заетост" с период на изпълнение от 

28.10.2013 г. до 28.04.2014  г.. Назначено е едно лице на длъжността "Чистач хигиенист". 

Общо средства по програмата са в размер на 1 741.59 лв., от които 1 154.41 лв. са за 2014 г. 

- Програма "Старт в кариерата" с период на изпълнение от 01.11.2013 г. до 01.08.2014  

г.. Назначени са три лица на длъжността "Младши експерт". Общо средства по програмата са 

в размер на 18 854.62 лв., от които 9 742.00 лв. са за 2014 г. 
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- Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" с период 

на изпълнение 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. Назначено е едно лице на длъжността " Работник 

поддръжка". Общата стойност на програмата е в размер на 3 590.86 лв. 

- Национална програма "Сигурност" с период на изпълнение от 01.07.2014 г. до 

31.03.2015 г.  Назначени са 230 лица на длъжността "Пазач-сътрудник по опазване на 

обществения ред". Общата стойност на програмата 748 152.69 лв., от които 429 443.05 лв. са 

за 2014 г. 

- Проект А13-22-28/25.04.2014 г. "Повишаване ефективността на работа в областна 

администрация Добрич" финансиран по ОП "Административен капацитет" с период на 

изпълнение от 25.04.2014 г. до 25.01.2015 г. Общата стойност на проекта е в размер на 73 

975.72 лв., от които  2014 г. са изразходвани 68 606.53 лв. 

 

   IV. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 
І. Отбранително-мобилизационна подготовка 

Дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка в Област Добрич през 

2014 г. се провеждани в съответствие с изискванията на Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България, Наредбата за организацията и поддържането на системата за 

военновременно управление на държавната и местната администрации, дружествата и 

организациите в мирно и военно време (ПМС № 351/1997 г.), Правилника за състава и 

функциите на съветите за отбрана в областите и общините (ПМС № 352/1997 г.), Наредбата 

за отсрочване от повикване във въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, 

ПМС № 212/1993 г. за организиране на денонощното дежурство за оповестяване при 

привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни 

производствени аварии, Постановление №258/02.12.2005 г. за дейностите  и задачите по 

отбранително-мобилизационната подготовка на органите на изпълнителната власт и 

юридическите лица с военновременни задачи, Указанията получени от Министерство на 

отбраната, Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките 

към Министерски съвет, Председателя на националната комисия по отсрочване от повикване 

във въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, както и други нормативни 

документи, свързани с дейностите по отбраната на страната. 

1. Организация и изпълнение на задачи свързани с ОМП 

1.1. Изпълнението на задачите, свързани с отбранително-мобилизационната 

подготовка през 2014 г. се извършваше на база утвърден План за работата по отбранително-

мобилизационната подготовка през 2014 г. (RB 508 001-001-04/06-06/07.03.2014 г.). Като 

основа за разработването на плана са ползвани Указанията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за 2014 г. (RB 

211 000-001-05/3-296/18.02.2014 г.). 

1.2. Със заповед № ОКД-02-02-1/06.01.2014 г. на Областния управител е определен 

състава на Областния съвет за сигурност за 2014 г. Същия е актуализиран със заповеди № 

ОКД-02-02-2/16.06.2014 г. и  № ОКД-02-02-3/13.12.2014 г. на Областния управител. 

1.3. През месец февруари до общините са изпратени организационни указания 

относно дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка (RB 508 001-001-04/06-

03/28.02.2014 г.) и План за провеждане на тренировки за въздушна опасност през 2014 г. Във 

връзка с дадените указания на отговорниците по отбранително-мобилизационна подготовка в 

общините, е оказвана постоянна методическа помощ, относно изпълнение на задачите по 

дейността.  

1.4. Дежурството за оповестяване при привеждане на областта от мирно на военно 

положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии е организирано 

съгласно изискванията на ПМС № 212/1993 г. 

1.5. За осигуряване на нормалната работа на дружествата и организациите от областта 

с военновременни задачи и осигуряване на военновременните планове с трудови ресурси, се 

извършват дейности по отсрочване от повикване във Въоръжените сили на резервисти и 

техника (автомобилна, инженерна и специална). Отсрочването се извършва в сроковете 
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съгласно Наредбата за отсрочване от повикване във въоръжените сили при мобилизация на 

резервисти и техника. 

1.6. На 28, 29 и 30 април във ВПК "Рибарица", се проведе Национална работна среща 

със служителите по отбранително-мобилизационната подготовка от Република България.  

На 13.05.2014 г. и на 15.07.2014 г. в областна администрация Добрич се проведоха 

работни срещи със служителите по ОМП от общинските администрации. Разисквани бяха 

всички въпроси, касаещи отбранително-мобилизационната подготовка на територията на 

областта, проблеми по изготвянето на военновременни планове по места в общините, както и 

казуси, произтичащи от новата Наредба за отсрочване на резервисти и техника-запас. 

1.7. В процес на изготвяне е нов Военновременен план на Областна администрация 

Добрич в изпълнение на ПМС № 89/02.05.2012 г. за приемане на Държавен военновременен 

план, ПМС № 286/18.10.2011 г. и Наредбата за планиране на граждански ресурси за 

отбраната от 16.11.2010 г. 

1.8. С цел усъвършенстване уменията на ОД по ОСС по дейностите за привеждане на 

областта в по-високи състояние и степени на готовност и повишаване на знанията им, 

свързани с ежедневната работа с апаратурата за оповестяване и защитата на 

класифицираната информация, ежемесечно по план се провеждат занятия. На 09.05.2014 г. бе 

проведена проверка на знанията на ОД чрез попълване на тестове. 

1.9. В изпълнение на решенията на Междуведомствения съвет по въпросите на 

военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерски 

съвет, приети с протокол № 1 от 21.01.2014 г. и заповед на министъра на отбраната № ОХ-

09/07.04.2014 г. на 21.05.2014 г. и 20.11.2014 г. са проведени тренировки за усвояване и 

реализиране на част от "План за използване на пощенските и електронните съобщителни 

мрежи при кризи от военен характер" и са отработени въпросите по проверка на готовността 

на Интегрираната комуникационно-информационна система. От област Добрич участваха 

специалистите по Отбранително-мобилизационна подготовка, оперативните дежурни към 

Съветите за сигурност и IT специалистите на отделните администрации. 

В тренировките участваха специалистите по Отбранително-мобилизационна 

подготовка, оперативните дежурни към съветите за сигурност в областта, както и IT 

специалистите от общинските и областна администрации.  

По време на занятията бяха отработени планираните въпроси, залегнали в сценария и 

отразени всички подадени сигнали. Участниците от област Добрич се представиха отлично, 

проявиха изключителен професионализъм и чувство на отговорност. 

1.10. При изпълнение на задачите, свързани с отбранително-мобилизационната 

подготовка, длъжностните лица от Областна администрация Добрич, имащи отношение към 

тази дейност, осъществяваха взаимодействие със съответните длъжностни лица от общините, 

структурите на МВР, МЗ, МО и търговските дружества на територията на областта с 

възложени задачи, свързани с отбраната на страната. 

1.11. В изпълнение на заповед № ОМП-02-1/12.08.2014 г. на Областния управител на 

област Добрич в периода от 15.09.2014 г. до 31.10.2014 г. бе извършен преглед на 

готовността за използване на техника-запас с мобилизационно назначение, водеща се на 

военен отчет в областта. Проверката се извърши от комисии на териториален принцип, под 

ръководството на служители от Областен военен отдел Добрич.  

От включените за проверка на мобилизационната готовност собственици, 

притежаващи техника-запас, получила мобилизационно назначение на територията на област 

Добрич, комисиите направиха извода, че мобилизационната задача може да бъде изпълнена 

на 100%.  

1.12. В изпълнение на Указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна 

индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за 2014 г. с рег. № RB 211 000-

001-05/3-296/18.02.2014 г. и заповед № РкД-22-37/02.12.14 на Областния управител, в 

периода 08 – 10.12.2014 г. е извършена частична проверка на общините на територията на 

област Добрич за готовността им за работа във военно време. За резултатите от проверката са 

изготвени протоколи и поставени срокове за отстраняване на констатираните пропуски. 

ІІ. Защита на населението при бедствия, аварии катастрофи 

Цялостната дейност по защитата на населението при бедствия в областта е 

организирана в съответствие с изискванията на Закона за защита при бедствия, Правилника 
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за дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и указания от 

Министерството на вътрешните работи. 

 Дейността по защитата при бедствия през отчетния период бе насочена в следните 

основни направления: 

 - Работата с щабовете за изпълнение на плановете за защита при бедствия; 

 - Подготовка на органите за управление и населението включително учащите се; 

 - Извършване на планиране; 

 - Провеждане на тренировки и учения; 

 - Защита на населението и инфраструктурата; 

- Превантивна работа. 

 1. По работата с щабовете за изпълнение на плановете за защита при бедствия. 

През отчетния период на основание чл. 64, ал. 1, т. 1, от Закона за защита при 

бедствия, във връзка с подготовката на областта за работа през 2014 г. със заповеди № ОКД-

14-02-2/09.08.2013 г. и № ОКД-14-02-1/10.12.14 г. на Областния управител е актуализиран 

състава на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, който е приемник 

на Щаба за координация и действие  при възникване на бедствена ситуация.  

2. По подготовката на частите от единната спасителна система и населението 

включително учащите се. 

На основание заповед на Областния управител №РкД-20-10/22.01.2014 г. е създадена 

необходимата организация за извършване на обучение на населението за защита при 

бедствия в област Добрич през 2014 г. 

Със заповед № РкД-20-154/23.09.2014 г. на Областния управител, в изпълнение на чл. 

64 ал. 1, т. 5, т. 6 и чл. 36 от Закон за защита при бедствия, Закон за народната просвета - 

глава ІІ, чл. 16, т. 15, Указание от 04.09.2002 г. на Министъра на образованието, младежта и 

науката и Инструкция № 2/05.07.2004 г. за подготовката и обучението на децата, 

педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно 

поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, бе създадена необходимата 

организация за извършване на обучение за безопасно поведение при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари. 

На 25.02.2014 г. в Областна администрация Добрич е проведена работна среща със 

служители от общинските администрации, имащи задължения по защитата при бедствия. На 

работната среща са обсъдени функциите на местната изпълнителна власт по планирането на 

защитата при бедствия на общинско и областно ниво, включително по изготвянето на 

разчети за евакуация и разсредоточаване, съгласно изискванията на „Наредбата за условията 

и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване.” (обн. ДВ. бр. 103 от 23 Декември 

2012 г.) 

3. По планирането. 

В изпълнение на чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Закона за защита при бедствия е извършен 

преглед и актуализация на Областния план за защита при бедствия. Същия е качен на сайта 

на областна администрация. В изпълнение на заповед № РкД-20-155/23.09.2014 г. на 

Областния управител, относно подготовка на областта за работа в зимни условия, са 

прегледани и актуализирани общинските и областния планове за защита при бедствия в 

частта им „Действие при снегонавяване и обледеняване”. 

Актуализиран е и Плана за временна закрила на област Добрич. В предвид 

международната обстановка и броя на бежанците влезли в България, същия бе поддържан в 

актуално състояние през цялата година. 

4. Провеждане на тренировки и учения. 

През отчетния период са проведени 10 (десет) тренировки за оповестяване на страната 

за опасност от въздушно нападение с учебни сигнали с участието на оперативните дежурни 

по областен съвет за сигурност (ОД по ОСС) и общинските съвети за сигурност (Общ.СС). 

Тренировки по VІІІ команда на Автоматизираната система за оповестявате (АСО) – 

ТКО се провеждат ежедневно. 

На 2 юни бе проведена тренировка по оповестяването на страната със сигналите за 

въздушна опасност с реално задействане на сиренно-оповестителната система, която протече 

съгласно предварителния план. 
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Служителите от областна администрация взеха участие във всички 4 (четири) 

тренировки на Системата за ранно предупреждение и оповестяване проведени от 

Оперативния център на ПБЗН по график утвърден от Областния управител. 

Трима служители от областна администрация Добрич преминаха обучение на тема 

"Управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни 

ситуации", в изпълнение на проект "Повишаване на капацитета на органите на 

изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за 

действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Република 

България". Обучението се проведе в гр. Варна с продължителност 3 (три) дни и е  

финансиран по ОП "Административен капацитет". 

Ежемесечно с оперативните дежурни по Областен съвет за сигурност се провеждат 

занятия за познаване на задълженията, работа с техниката, намираща се в дежурната стая, 

реда и начина за действие при усложнена обстановка, ред за доклади, познаване на правилата 

за работа с класифицирана информация и т.н. 

За 2014 г. са проведени общо 24 тренировки.   

 5. По защитата на населението и инфраструктурата 

Ежедневно от ОД по ОСС и Общ.СС се извършваше измерване на гама фона в 

областта и общините. Превишаване на допустимите норми за територията на областта не е 

констатирано. 

Ежедневно от МОСВ, Дирекция "Управление на водите", отдел "Използване на 

водите" в областна администрация се получава информация за състоянието на водите и 

водните обекти на територията на страната (диагностична информация за деня и хидроложка 

прогноза за следващите дни, както и синоптична прогноза за хидроложки цели от НИМХ). 

6. По превантивната работа. 

В изпълнение на  чл. 64 ал. 1 т. 6 и във връзка с чл. 6 т. 6 от Закона за защита при 

бедствия и чл. 16 от Закона за опазване на околната среда, е издадена заповед № РкД-22-

13/17.03.2014 г. на Областния управител, относно обследване и контрол на потенциално 

опасни обекти работещи с опасни химически вещества, леснозапалими материали, източници 

на йонизиращи лъчения, препарати за растителна защита, свлачищни райони, реки, 

водосборни дерета, язовири и хидротехнически съоръжения. Създадени са комисии от 

специалисти с представители на Областна администрация Добрич, Общинските 

администрации, Областна дирекция МВР (ОД МВР) – сектор „Контрол на опасните 

средства” (КОС), Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” 

Добрич (ОУ ПБЗН), Регионална здравна инспекция Добрич” (РЗИ), Регионална инспекция по 

околната среда и водите (РИОСВ) Варна, Басейнова дирекция за управление на водите за 

черноморски район (БДЧР) – Варна, Басейнова дирекция за управление на водите за 

дунавски район (БДДР) – Плевен, „Геозащита” ЕООД – Варна, Областно пътно управление 

(ОПУ) Добрич, Регионален отдел на Инспекция държавен и технически надзор – Варна 

(ИДТН), Областна инспекция по труда (ОИТ) Добрич, „Напоителни системи” ЕАД клон 

„Черно море” – хидротехнически участък (ХТУ) Добрич, Регионална дирекция за 

национален строителен контрол Североизточен район (РДНСК) – сектор Добрич, Областна 

дирекция по безопасност на храните – Добрич (ОДБХ),  Национална компания „Железопътна 

инфраструктура” „Железопътна секция” Шумен и „ВиК” ЕООД – Добрич. Проверките се 

извършени по графици, като за резултатите от тях са изготвени протоколи с констатации, 

предписания и срокове за отстраняване на пропуските. 

През годината не са сформирани: комисия за оглед на състоянието на участъци и 

съоръжения от ЖП мрежата (причината е неуредени кадрови въпроси на ЖП структурата) и 

комисия за оглед на състоянието на свлачищни райони и райони засегнати от ерозия и 

абразия (причината е излизането на "Геозащита" от държавните структури и преминаването 

и на самоиздръжка). 

Издадени са заповеди № РкД-22-15/25.03.2014 г. и № РкД-22-30/08.10.2014 г. на 

Областния управител на основание, на които назначените междуведомствени комисии с 

включени специалисти от Областна администрация Добрич, Областно управление "Пожарна 

безопасност и защита на населението" Добрич, "Басейнова дирекция за Черноморски район" 

гр. Варна, "Басейнова дирекция за Дунавски район" гр. Плевен, офис Русе, Хидротехнически 

участък Добрич към „Напоителни системи” ЕАД Варна, Регионална инспекция по околна 
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среда и водите Варна, Регионален отдел "Национален строителен контрол" Добрич, НЕК 

"Язовири и каскади"  и Областно пътно управление в периодите 07.04.2014 г. - 11.04.2014 г. и 

20.10.2014 г. – 24.10.2014 г. извършиха проверки на състоянието на речните корита, 

водосборни дерета извън населени места и проблемни участъци по тях и потенциално 

опасните водни обекти на територията на областта. За резултатите от проверките, комисиите 

са изготвили доклади до Областния управител, който въз основа на тях е изготвил доклади 

до Министерство на вътрешните работи. 

Във връзка с повишаване на пожарната опасност през летния сезон със заповед № 

РкД-20-41/24.03.2014 г. Областният управител определя за пожароопасен сезон в горите на 

област Добрич периода от 24.03.2014 г. до 30.10.2014 г., а със заповед № РкД-20-

112/03.07.2014 г. на Областния управител е разпоредено на кметовете на общини, кметовете 

на населени места, ръководителите на земеделски кооперации, отговорниците на държавните 

лесничейства и държавните дивечовъдни станции, ръководствата на електроснабдителните 

предприятия и ръководствата на Ж.П. и пътни управления да предприемат конкретни мерки 

за недопускане, а при възникване, намаляване до минимум вредите и последствията от 

пожарите.  

С цел намаляване последствията за населението и осигуряване на ефективно 

функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите в областта при усложнена 

зимна обстановка през предстоящия зимен сезон 2014-2015 г. със заповед № РкД-20-

155/23.09.2014 г. на Областния управител са определени конкретни мерки, указания за 

дейностите и срокове за изпълнение, които да се извършат от кметовете на общини, 

ръководителите на ведомства и дружества имащи отношение към работата при усложнена 

зимна обстановка. 

В тази връзка на 28.10.2014 г. в областна администрация е проведено заседание на 

Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и кметовете на общини. На 

заседанието бе докладвана степента на готовност на структурите на територията на област 

Добрич за работа при усложнена зимна обстановка. 

На 29 и 30.10.2014 г. в изпълнение на заповед № РкД-22-33/24.10.2014 г. на Областния 

управител е извършена проверка за готовността за действие на техниката на фирмите 

извършващи дейностите по зимно поддържане на Републиканската и общинските пътни 

мрежи.  

За резултатите от проверката комисията изготви протокол и доклад до Областния 

управител. 

В изпълнение на правомощията и задълженията на Областния управител по чл. 31, ал. 

1, т. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на чл. 14 и чл. 64, ал. 1, т. 4 от Закона за 

защита при бедствия, на 15.10.2014 г., в Областна администрация Добрич, се проведе 

семинар за продължаване работата по изграждането и подобряването на организацията на 

дейността на доброволните формирования. На семинара бе разгледано актуалното състояние 

на доброволните формирования и се представи "Националната програма за поетапно 

изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования", измененията на 

нормативната база регламентираща организацията и дейността на доброволните 

формирования. Дискутирани са въпросите, свързани с изграждането на доброволни 

формирования от различен тип – за участие, самостоятелно действащи или от смесен тип. 

Реда и начина на оповестяване и събиране  на доброволците при необходимост, залегнали в 

плановете за защита при бедствия. Извършено бе и проиграване на Областния план за защита 

при бедствия, по отношение на оповестяването и събирането на доброволците в община 

Тервел. 

В изпълнение на чл. 58 от Закона за защита при бедствия и заповед № РкД-22-

36/24.11.2014 г. на Областния управител в периода от 26.11.2014 г. до 28.11.2014 г. комисия 

от служители на Областна администрация и Регионален отдел "Национален строителен 

контрол" Добрич извърши проверка на обектите на територията на Област Добрич, получили 

целево финансиране за извършените строително-ремонтни и аварийно-възстановителни 

работи по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет. Извода на комисията е, че отпуснатите средства за област Добрич са 

изпълнили своето предназначение. За резултатите от проверката комисията изготви доклад 

до Областния управител и до Министъра на вътрешните работи. 
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В изпълнение на разпореждане № И-126/2014-II на Върховна административна 

прокуратура, с писмо № 1147/24.09.2014 г., Окръжна прокуратура Добрич разпорежда на 

Областния управител на област Добрич да извърши проверка на определени райони със 

значителен потенциален риск от наводнения по чл. 146 "г", ал. 1 от Закона за водите 

находящи се на територията на област Добрич.  

С ново писмо към № 1147/26.09.2014 г. Окръжна прокуратура Добрич разпорежда на 

Областния управител на област Добрич да извърши проверка и на намиращите се на 

територията на област Добрич потенциално опасни язовири. 

В изпълнение на разпорежданията на прокуратурата, Областният управител със 

заповед № РкД-22-28/26.09.2014 г. назначава комисия, която да извърши проверка на 

състоянието на реките и речните корита и тяхната проводимост извън и в урбанизирана 

територия, участъци и съоръжения от републиканската пътна мрежа попадащи в обхвата на 

речните корита на територията на областта в периода 29.09.2014 г. - 30.09.2014 г., а със 

заповед № РкД-22-29/26.09.2014 г. назначава комисия, която да извърши проверка на 

потенциално опасните язовири на територията на област Добрич в периода от 01.10.2014 г. - 

03.10.2014 г. 

За резултатите от проверките е изготвен доклад до Областния управител и обобщен 

доклад до Окръжна прокуратура Добрич, в който са отразени направените констатации, в т.ч. 

нарушенията на съответните актове, предприетите конкретни мерки и действия за 

отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и санкционираните виновни лица 

и издадените административни актове. 

По дейност Защита на населението, общо за годината е взето участие в работата на 

междуведомствени комисии – 12 бр. 

Общо за годината отразени и отработени жалби и сигнали по дейност Защита на 

населението – 10 бр. 

ІІІ. Защита на класифицираната информация: 

 1. Дейността по защитата на класифицираната информация, се извършва съгласно 

изискванията на Закона за защитата на класифицираната информация, подзаконовите 

нормативни документи и указанията от Държавната комисия по сигурността на 

информацията. 

2. През 2014 г. са подадени документи с искане за започване на процедура за 

проучване за достъп до класифицирана информация на Областен управител на област 

Добрич и един служител от администрацията. 

 3. В периода 20.01.2014 г. – 21.01.2014 г. комисия, назначена със заповед № РкД-22-

4/17.01.2014 г. на Областния управител на Област Добрич извърши годишна проверка на 

Регистратурата за класифицирана информация. Липси и нарушения, относно съхранението и 

отчетността на документите съдържащи класифицирана информация не са констатирани. В 

изпълнение на чл. 134, ал. 2, от Правилника за прилагане на закона за защита на 

класифицираната информация, екземпляр от протокола с резултатите от проверката е 

изпратен на Териториална дирекция "Национална сигурност" Добрич. 

 На основание чл. 132, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за класифицирана 

информация са извършени ежемесечни проверки на Регистратурата за класифицирана 

информация, за които са изготвени съответните протоколи. 

 4. През месец февруари е проведено текущо обучение за повишаване квалификацията 

и опита на лицата с разрешения за достъп до КИ в областна администрация, съгласно 

изискванията на чл. 159, ал. 2, т. 2 от ППЗЗКИ. На 13.12.2014 г. е проведено и обучение на 

служителите, определени за работа с информация класифицирана, като служебна тайна. 

5. Актуализиран е списъкът по чл. 37, ал. 1 от ЗЗКИ и чл. 23, ал. 1 от ППЗЗКИ. 

Екземпляр от него е изпратен с писмо № РkД–36-83/12.12.2014 г. на Териториална дирекция 

"Национална сигурност" Добрич. 

6. С цел усъвършенстване уменията на ОД по ОСС по дейностите за привеждане на 

областта в по-високи състояние и степени на готовност и повишаване на знанията им 

свързани с ежедневната работа с апаратурата за оповестяване и защитата на 

класифицираната информация, ежемесечно по план са провеждани занятия. На 09.05.2014 г. 

бе проведена проверка на знанията на ОД чрез попълване на тестове. 
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V.АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ 

В област Добрич със Заповед № ЗД-11-259 от 17.04.2006 г. е създаден Областен 

обществен съвет по превенция и противодействие на корупцията, в които членуват 

териториални структури на централната изпълнителна власт и местните власти, както и 

представители на медиите. С негово съдействие, както и със съдействието и  на други медии 

в областта е популяризиран телефонът и интернет адресът за подаване на сигнали за 

корупция към обществения съвет.  

На сайта на Областна администрация – Добрич е осигурена препратка към сайта на 

Комисията по превенция и противодействие на корупцията за подаване на сигнали за 

корупция. С ежедневното актуализиране на интернет страницата на администрацията ще се 

предоставя пълна информация за дейността на Областен управител, на Областния обществен 

съвет по превенция и противодействие на корупцията. Редовно се организира и провежда 

Приемен ден на Областния управител и заместник областните управители. 

В Областна администрация – Добрич, на първия етаж е поставено електронно 

указателно табло, съдържащо информация за предоставяните от администрацията 

административни услуги, както и указателна табела съдържаща бланки на документи. 

 Стремежът е за постоянна връзка с обществеността в посока оптимизиране на 

основните канали за комуникация с журналиситите, институциите и гражданското общество. 

Системно се предоставя пресинформация относно работата на Областния управител и целия 

екип, която допринася до голяма степен и по подходящ начин да се експонира публичния 

образ на институцията и въведения принцип на прозрачност в нейната работа. 

 Областният управител на област Добрич провежда редовни пресконференции и 

изявления в средствата за масова информация, на които предоставя на вниманието на 

обществеността информация за изпълнение на дейността си по отделни направления и 

въпроси от особено значение на областта. 

Дейността на Областният обществен съвет за противодействие и превенция на 

корупцията с административен център гр. Добрич е насочена изцяло към предотвратяване и 

превенция на проявите на корупция чрез ефективно сътрудничество и координация между 

институциите на територията на областта. 

За периода януари – декември 2014 г. в Областния обществен съвет за 

противодействие и превенция на корупцията не са постъпвали и не са разглеждани сигнали 

за проява на корупция. 

През месец октомври със заповед на Областен управител на област Добрич, под № 

РкД-22-34/ 27.10.2014 г., бе сформирана комисия, която извърши оценка на корупционния 

риск в администрацията, съгласно методиката за оценка на корупционния риск. За 

резултатите от дейността и констатациите на комисията бе изготвен доклад. Крайната оценка 

на комисията е, че корупционния риск в ОА Добрич е нисък и не са необходими 

допълнителни мерки за подобряване на управлението и ограничаването му. 

Във връзка с Годишния план за дейността на Областния обществен съвет за 

противодействие и превенция на корупцията, през месец декември 2014 г. бе изготвена 

анкета, насочена към гражданите и бизнеса на област Добрич за наличие на корупционни 

практики на територията на областта. От попълнените анкетни карти бе установено, че част 

от гражданите са на мнение, че в общините и териториалните структури има признаци на 

корупция. Освен това, от направеното проучване се установи, че гражданите биха реагирали, 

ако станат свидетели на даден или приет подкуп. Според гражданите, общинските и 

държавни органи следва да създават по-ефективен контрол над своите служители, но голям 

проблем според тях е невъзможността на законите в страната да се борят ефективно с 

корупцията. 

В своята дейност администрацията се стреми към прозрачност на управленските 

процеси и при предоставянето на публичните услуги. 

Предоставянето на административни услуги в Областна администрация Добрич е 

организирано на принципа „едно гише”, което ограничава прекия контакт между 

потребителя на услугата и служителя и намалява риска от корупционни действия. 

   На интернет страницата на областна администрация Добрич са публикувани 

декларациите на служителите по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 
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С цел повишаване прозрачността и публичността на дейността на областна 

администрация Добрич, на интернет страницата на администрация ще се актуализира и 

допълва информацията за заседания на областните съвети и комисии, като започна да 

публикува  протоколите от месец декември 2014 г.. Редовно  ще се качват заповедите за 

върнати и оспорени решения на общинските съвети в област Добрич. 

 

Достъп до обществена информация 

През 2014 година в областна администрация Добрич са постъпили 5 бр. заявления за 

достъп до обществена информация. 

По субекти, постъпилите заявления се разпределят така: 

-Заявления от граждани на Република България – 1бр. 

-Заявления от фирми – 3бр. 

-Заявления от неправителствени организации – 1бр. 

По начин на постъпване се разпределят така: 

-Писмени заявления -3 бр. 

- По електронен път -2 бр. 

По вид на исканата информация се разпределят както следва: 

-За официална информация – 1бр. 

-За служебна информация -4 бр. 

Теми на исканата информация е както следва: 

-Упражняване на права  или законни интереси – 2 бр. 

-Отчетност на институцията – 1 бр. 

-Изразходване на публични средства – 1 бр. 

-Контролна дейност на администрацията – 1 бр. 

Съгласно законовите норми и вътрешните правила за предоставяне на достъп до 

обществена информация, разработени в областната администрация, всички заявления са 

разгледани  в 14 дневен срок, като  за 2 бр. заявления  е предоставен свободен достъп, на 1 

бр. заявление е предоставен частичен достъп, 1 бр. заявление е препратено, поради това, че 

ОА не разполага с исканата информация, но й е известен органа за нейното местонахождение 

и на 1бр. заявление е отказан достъп до информация. Основанията за отказ са, че исканата 

служебна обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на 

органите и няма самостоятелно значение. 

По два броя заявления, въпреки предоставения достъп, заявителят не се е явил за 

получаване в определения 30 дневен срок. 

През 2014 г. не са постъпвали  жалби срещу решения и откази от предоставяне на 

достъп до обществена информация. 

 

VI. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 През 2014 г. в различни съдебни инстанции в страната от и срещу областния 

управител на област Добрич (включително в качеството му на представляващ държавата по 

пълномощно от министъра на финансите и от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството) са образувани и /или водени общо 26 съдебни дела, както следва: 

 - административни - 12 бр., от тях 7 бр. висящи и 5 бр. приключили; 

 - граждански – 14 бр., от тях 11 бр. висящи и 3 бр. приключили; 

 През отчетния период процесуалното представителство пред органите на съдебната 

власт е осъществявано по дела, образувани в рамките на 2014г., както и образувани в 

предходните календарни години. Същевременно част от образуваните дела са приключили 

през 2014 г., а други все още висящи, като за всяка отделна съдебна инстанция са образувани 

в различни години и с различен номер. 

 

VII. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 През 2014 г. Областният управител на област Добрич е провел две процедури по реда 

на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки от ЗОП, както следва: 

 - Обществена поръчка с предмет "Повишаване ефективността на работа в Областна 

администрация Добрич" с договор № А13-22-28/25.04.2014 г. по ОПАК, съфинансирана от 
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Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд". Общата прогнозна стойност на 

обществената поръчка е 47 083.10 лв. без ДДС. 

 - Обществена поръчка с предмет "Организиране и извършване през летен сезон 2014 г. 

на водно-спасителна дейност на територията на плажната ивица на: Морски плаж 

"Шабленска тузла" при ресторант "Тополи", община Шабла, област Добрич, морски плаж 

къмпинг "Добруджа" при подстъпа от снекбар "Аквариум"- община Шабла, област Добрич, 

морски плаж "Русалка" (голям плаж българска част), община Каварна, област Добрич, 

морски плаж "Каварна, община Каварна, област Добрич и морски плаж "Фиш-фиш" - нов 

(бивш "Ресторант 789"), община Балчик, област Добрич. Общата прогнозна стойност на 

обществената поръчка е 62 000 лв. без ДДС. 

  

VIII. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

1.Съгласно правомощията на областния управител по чл. 45, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация през 2014 г. е упражняван текущ 

контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното 

самоуправление и местната администрация на територията на област Добрич. Извършена е 

проверка на 1572 бр. решения. От тях върнати за ново обсъждане са 29 бр. решения. От 

върнатите за ново обсъждане решения 23 бр. са отменени от общинските съвети на 

последващи заседания. Оспорени пред Административен съд Добрич са 6 бр. решения . 
 

Общински  Протоколи  Приети Решения Преразгледани Решения Заповеди за Заповеди за Прекратени 

съвет на ОбС решения върнати   от ОбС след оспорени оспорване,  оспорване,  производства 

      за ново връщането им пред потвърдени отменени   

      обсъждане   ДАС от ДАС от ДАС   

Крушари 16 172 5 5 0 0 0 0 

Ген. 

Тошево 12 140 4 4 0 0 0 0 

Шабла 16 171 5 5 0 0 0 0 

Каварна 9 152 5 5 0 0 0 0 

Балчик 14 251 2 2 0 0 0 0 

Добричка 13 351 0 0 0 0 0 0 

Добрич 13 211 4 0 4 0 2 2 

Тервел 7 124 4 2 2 2 0 0 

Общо 99 1572 29 23 6 2 2 2 

 

Информацията за осъществения контрол по общински съвети е както следва: 
Общински съвет община Крушари 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. -16 бр. 

Приети решения на общинския съвет общо - 172 бр. 

Върнати за ново обсъждане решения - 5 бр. 

Оспорени пред Административен съд  - 0 бр.  

           

Със заповед № AдK-04-4/21.02.2014г. е върнато за ново обсъждане Решение №19 от 

Протокол №2, на заседание на общински съвет Крушари, проведено на 12.02.2014г. С 

посоченото решение общинския съвет с. Крушари  приема бюджета на общината за 2014г. 

Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси (ЗПФ) е предоставена 

възможност на жителите на община Крушари да отправят своите предложения и становища. 

Следва да се отбележи обаче, че при постановяване на Решение №19, Общински съвет 

Крушари е приел проект на бюджет, изготвен при нарушаване правилата на Наредба за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крушари (наредбата), 

приета на основание ЗПФ. Наредбата определя процедурата по съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет, като сочи правомощията на кмета и 

общинския съвет в тази връзка. Чл. 34 от Раздел VII на горепосочения подзаконов 

нормативен акт, в унисон с разпоредбите на Раздел II на Глава седма от ЗПФ, изчерпателно 

посочва елементите от проекто-бюджета, по които следва да се произнесе общинския съвет. 
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Ал. 3 от същия член обаче, посочва и по какво следва да се произнесе общинския съвет 

допълнително, а то е както следва: максималния размер на новите задължения, които могат 

да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината; максималния размер на 

ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, размера на 

просрочените задължения от предходната година; размера на просрочените вземания; лимита 

за поемане на нов общински дълг; разчетите за разпределение на целевата субсидия за 

капиталови разходи; други показатели, включително определени в Закона за държавния 

бюджет; индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз; 

актуализирана бюджетна програма; условия за разпределение на резерва; второстепенните 

бюджетни разпоредители. При анализ на приетото решение се установи, че не са спазени 

голяма част от изискванията на горепосочената разпоредба. Нарушени са и т.1 и 2 на ал. 3 от 

чл. 34 от наредбата, сочещи изрично, че общинския съвет одобрява максималните размери на 

новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината, както и на 

ангажиментите за поетите през финансовата година разходи. 

С Решение № 3/29 от 26.02.2014 г. общинският съвет е отменил оспорения 

административен акт и производството е прекратено. 

Със Заповед № АК-04-5/21.02.2014г. е върнато за ново обсъждане Решение № 21 от 

Протокол №2, прието на заседание на Общински съвет с. Крушари, проведено на 12.02.2014 

г. С посоченото Решение, общинския съвет обявява за частна общинска собственост части от 

поземлени имоти - публична общинска собственост в землището на с. Северняк, засегнати от 

парцеларния план на обект: „Реконструкция на път ІІІ-293 „Александрия – Коритен – 

Северняк - граница с Р. Румъния” от км „44+442,33 до см 45+685,08”. 

 При постановяване на горепосоченото решение обаче, в частта, касаеща имот № 

000048 и имот №000049, Общински съвет Крушари не се е съобразил с разпоредбите на 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ),  както и Правилника за 

неговото приложение (ППЗСПЗЗ). С оглед специфичното предназначение на пасищата и 

мерите, както и ограничеността и уязвимостта  на този ресурс, законодателят предвижда 

неговата засилена защита. Това намира израз в разпоредбите на ЗСПЗЗ и по-специално чл. 25 

ал. 1, изр. второ от същия, съгласно който  собствеността на общините върху мерите и 

пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на 

предназначението на мерите и пасищата. Изменението може да се извърши в строго 

определени случаи, които са изчерпателно изброени в ал. 3 на чл. 25 от ЗСПЗЗ. 

 Законодателят изрично е определил промяната на предназначението на пасищата и 

мерите, като задължителен елемент от фактическия състав на изменението на общинската 

собственост от публична в частна. Неспазването на това изискване препятства настъпването 

на целения резултат. 

Видно от представените актове за общинска собственост на имоти с №000048 и 

№000049 са описани като "пасище, мера" и съставляват публична общинска собственост. 

Същото е изрично  посочено и в самите актове за собственост. Съобразно горното, за да се 

преобразуват посочените имоти в частна общинска собственост е необходимо да се измени 

тяхното предназначение, което може да стане само в определените случаи. 

 Също така следва да се посочи, че с т. I от решение №2/21 Общински съвет Крушари 

преобразува от частна общинска собственост в публична само части от описаните имоти. В 

този елемент административния акт се намира в нарушение на чл. 3 от Закона за общинската 

собственост. Алинея 1 от същия член изрично посочва, че общинската собственост е 

публична и частна, като ал. 2 изброява имотите, съставляващи публична: определените със 

закон, предназначените за изпълнение на функциите на органите на местното 

самоуправление и местната администрация и други, предназначени за трайно задоволяване 

на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет. 

С Решение №3/30 от 26.02.2014г., Общинския съвет е отменил оспорения 

административен акт и производството е прекратено. 

   Със Заповед № АК-04-11/12.03.2014 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 3/25  

от Протокол №3, прието на заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 

26.02.2014г. С посоченото решение Общински съвет приема допълнение и изменение в 

Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Крушари.  
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   При постановяване на Решение №3/25, Общински съвет Крушари е нарушил 

разпоредбите на Закона за нормативните актове (ЗНА), тъй като 26.02.2014г., на което 

обнародваните проекти за изменение и допълнение на наредби са гласувани и приети, 

четиринадесетия ден все още не е изтекъл. Чл. 26, ал. 2 от същия сочи, че преди внасянето на 

проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на 

проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, 

съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14 - дневен срок 

за предложения и становища по проекта. Чл. 60, ал. 5, във връзка с чл. 62 от Гражданско 

процесуалния кодекс изрично регламентира сроковете и тяхното изтичане, като  срокът, 

който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и 

изтича в края на последния ден. 

Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА е императивна по своя характер, т.е. не се 

допуска отклонение от заложените срокове. С това законодателят се стреми да даде 

възможност на жителите на дадена община да се включат активно в приемането на 

подзаконови нормативни актове, регламентиращи отношения от местно значение. Липсата на 

предложения и становище от страна на заинтересувани граждани не може да се приеме като 

основание за тяхното неспазване.               

Несъобразяването с посочения в закона 14-дневен срок, без значение в какъв период 

от време се изразява, води след себе си нищожност на приетите изменения и допълнения в 

подзаконовите нормативни актове. 

           Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет 

с Решение № 4/32 от 27.03.2014г. 

Със Заповед № АК-04-12/12.03.2014г. е върнато за ново обсъждане Решение № 3/26 

от Протокол №3, прието на заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 

26.02.2014г. С посоченото решение Общинския съвет дава предварително съгласие 1. Имот 

№043003, целият с площ от 53,189дка с начин на трайно ползване - пасище, мера, V 

категория по КВС на с. Александрия, актуван с АОС №922/20.10.2008г., да бъде разделен на 

две части по приложена скица - проект за делба 

С горното Общински съвет Крушари извършва делба на имот – публична общинска 

собственост, находящ се в землището на с. Александрия, като същевременно променя 

предназначението на имот от „пасище, мера” в „за рекреационни дейности”. Решението е 

постановено от орган, компетентен да се разпореди с общинско имущество. Изискванията по 

отношение кворум, мнозинство и начин на гласувани, заложени в Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, са спазени.    

Като ограничен и силно уязвим ресурс законодателят предвижда особен правен режим 

за пасищата и мерите. Тази форма на засилена грижа е видна от разпоредбите на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и по-конкретно в чл. 25 от същия. 

Посочената разпоредба изрично определя, че пасищата и мерите са изначално публична 

общинска собственост, като обвърза промяната им в частна общинска собственост с 

изменение на предназначението. Посоченото изменение може да се осъществи само в строго 

определени случаи, изчерпателно изброени в ал. 3 на чл. 25 от ЗСПЗЗ, а именно: изграждане 

на обекти на техническата инфраструктура; инвестиционни проекти, получили сертификат за 

инвестиции клас А или клас Б или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за 

насърчаването на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта; 

създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани 

територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване 

границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях; инвестиционни проекти, 

свързани със социално-икономическото развитие на общината, както и в други случаи, 

определени в закон. От приложените материали към Решение №3/26 не става ясно дали е 

налице някоя от горепосочените хипотези, допускащи изменение на предназначението на 

имот №43003 от "пасище, мера" в "за рекреационни дейности". 

Отделно са нарушени и изискванията на чл. 25 ал. 5 от ЗСПЗЗ, който сочи, че 

общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на 

предназначението при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на 

резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи 

за нуждите на животновъдството. В хода на административния контрол, осъществяват от 
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областния управител, се установи, че липсват доказателства за достатъчност на площите за 

покриване на нуждите на животновъдите от пасища и мери в с. Александрия. 

Следва да се отбележи и че при постановяване на Решение №3/26 Общински съвет 

Крушари не представя доказателства, че  имот № 043003 е загубил качеството си на имот по 

смисъла на чл.3 ал. 2. т.3, а именно за задоволяване на потребности от местно значение, като 

по този начин нарушава принципът за мотивираност на административните актове, заложен в 

Административно процесуалния кодекс.  

           Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 4/32 от 27.03.2014г. 

 Със Заповед № АК-04-17/08.04.2014г. е върнато за ново обсъждане Решение № 4/34 

от Протокол №4, прието на заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 

27.03.2014 г .  

 С горното Общински съвет Крушари извършва делба на имот – публична общинска 

собственост, находящ се в землището на с. Александрия, като същевременно променя 

предназначението на имот от „пасище, мера” в „за рекреационни дейности”. Едновременно с  

това се дава съгласие за промяна на предназначението на новообразувания проектен имот и 

трансформиране на собствеността от публична общинска в частна. Решението е взето от 

орган, по отношение на който Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА) изрично делегира правото да се разпорежда с общинско имущество. Надлежно 

спазени са и изискванията за кворум, мнозинство и начин на гласувани, заложени в 

горепосочения закон. 

 С постановяването на Решение №4/34  Общински съвет село Крушари обаче, 

нарушава разпоредбите на Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка със 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Законодателят поставя 

мерите и  пасищата под специфичен режим, характерен със своята засилена правна защита. 

Чл. 25 от ЗСПЗЗ изрично посочва, че пасищата са публична общинска собственост и 

изменението им в частна се обвързва с промяна предназначението на същите.   

 Отделно, кръгът на хипотезите, които допускат промяна предназначението на 

пасищата, мерите е ограничен до визираните в чл. 25 ал. 3 от ЗСПЗЗ, а именно:  изграждане 

на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на 

територията; инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б 

или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите; 

създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани 

територии, както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени 

имоти извън тях; инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие 

на общината и  други случаи, определени в закон. 

 В хода на административния контрол се установи, че към Решение №4/34 е 

приложено писмо на г-н Добри Стефанов – кмет на община Крушари, с което се посочва, че 

Общински съвет село Крушари пристъпва към промяна предназначението на горепосочените 

пасища, мери на основание чл. 25, ал. 3 т.4 от ЗСПЗЗ, а именно:  инвестиционни проекти, 

свързани със социално-икономическото развитие на общината. В същото се посочва, че 

изменението е продиктувано от възможността на община Крушари да кандидатства с проект 

за място за отдих и рекреационни дейности по Програмата за развитие на селските региони, 

като с това мотивите за промяна на предназначението на пасищата се изчерпват. Член 59 от 

АПК изрично посочва, че административният орган издава или отказва издаване на акта с 

мотивирано решение. Така посочената норма е императивна по своя характер, т.е. 

законодателят вменява в тежест на компетентния орган да мотивира съответния 

административен акт или отказът да бъде издаден такъв. Действащата административно 

съдебна практика определя, че липсата на мотиви се явява като основание за 

незаконосъобразност на постановения административен акт, като е без съмнение, че 

посоченото решение на Общински съвет село Крушари има белезите на такъв. Приложената 

към Решение № 4/34 информация е недостатъчна, за да се направи извод дали действително е 

налице хипотезата на чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, допускаща изменение на предназначението на 

общински пасища, мери, като се осъществява специфичната хипотеза на непълнота на 

мотивите, водеща след себе си правните последици на липсващи такива.  
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Отделно, Общински съвет село Крушари е постановява Решение №4/34  в нарушение 

на нормите на Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост. Член 4 от визирания подзаконов нормативен акт изрично 

определя реда, по който се извършва промяна на собствеността от публична общинска в 

частна, като т.5 на ал. 3 от горе визираната разпоредба изрично определя, че предложението 

за такава промяна следва да бъде придружено от становища на главния архитект и директор 

на Дирекция „РРХД”. Видно от приложените към Протокол №4 материали такива становища 

не са представени.  

           Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 5/60 от 24.04.2014г. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Общински съвет  община Генерал Тошево 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. - 12 бр. 

Приети решения на общинския съвет – 140 бр. 

Върнати за ново обсъждане решения– 4 бр. 

 Оспорени пред Административен съд – Добрич – 0 бр. 

 

Със Заповед № АдК-04-15/08.04.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 3-20 по Протокол № 3, прието на заседание на 

Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 25.03.2014 година.  С посоченото решение 

общинския съвет е определил нов размер на трудовото възнаграждение на Кмета на община 

Генерал Тошево. 

В докладната записка, послужила за иницииране на административното производство, 

вносителят е изложил мотив, че повишението на трудовото възнаграждение е във връзка с 

изменението на ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, 

прието на 15 януари 2014 г. С него са определени новите основни лимити  на минимални и 

максимални размери на възнаграждения по нива и степени на служители в държавната 

администрация. Посочено е още, че законодателя е предвидил основното месечно 

възнаграждение на кмет на община с население от 10 001 до 50 000 души, да е в следния 

минимален и максимален размер, а именно: от 730 лв. до 2 400 лв. Новия размер е в 

предвидените граници и в рамките на разходите за заплати за дейност „Общинска 

администрация“ за 2014 г. 

Във връзка с осъществяваният административен контрол, на основание чл.45, ал.4 от 

ЗМСМА, от страна на Областния управител на област Добрич върху приетите актове на 

общинските съвети, и в частност върху настоящото решение, се констатира, че то е прието в 

разрез с императивната разпоредба на чл.14 от Закона за нормативните актове (ЗНА).  

Съобразно горе цитираната разпоредба, обратна сила на нормативен акт може да се 

даде само по изключение, и то с изрична разпоредба. Законът поставя още едно изискване в 

смисъл, че: „Обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг нормативен акт, 

може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е издаден“.    

Общински съвет - Генерал Тошево, е изменил месечното трудовото възнаграждение 

на Кмета на община Генерал Тошево, считано от 01.01.2014 г. Като тук е мястото да се 

посочи, че в ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности 

(изм. ДВ. бр.8 от 28 януари 2014 г.) и в разпоредбата на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, не е 

предвидено за приемането на това изменение „обратна сила“ при заварено положение, като 

настоящото.   

Решение № 3-20 по Протокол № 3 на Общински съвет - Генерал Тошево, проведено на 

25.03.2014 г. е прието в нарушение на чл.14, ал.1 и 2 от ЗНА, като същото противоречи и на 

конституционния принцип за съответствие на нормативните актове от по-ниска степен с тези 

от по-висока степен. 

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 4-18 по Протокол № 4/08.05.2014 г.  

Със Заповед № АдК-04-16/08.04.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 3-23 по Протокол № 3, прието на заседание на 

Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 25.03.2014 година.  С посоченото решение 
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общинския съвет е извършил промени в разпоредбата на чл.21, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация (ПОДбСНКВОбА), касаещо възнаграждението на общинските 

съветници. В мотивите към проектно-предложението вносителя изрично е посочил, че с § 2 

от ЗИД на ЗМСМА (обн. -ДВ., бр.1 от 03.01.2014г.), са извършени изменения и допълнения 

на чл.34, ал.2 от същия закон. След извършената редакция, текста на горепосочената 

разпоредба гласи, че: „(2) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за 

един месец не може да бъде повече от 70 на сто от: 1. брутната работна заплата на 

председателя на общинския съвет за съответния месец - в общините с население над 100 000 

души; 2. средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец 

- в общините с население до 100 000 души.“  

След направените разисквания, Общинския съвет е гласувал да бъде извършена 

промяна в текста на разпоредбата на чл.21, ал.2 от Правилника, като след редакцията му той 

е придобил следния вид: „..Общинския съветник получава месечно възнаграждение по ал.1, 

т.7 в размер на 70 % от средната брутна заплата в Общинската администрация Генерал 

Тошево, в сила от 01.01.2014  г.“  

Съгласно чл.14 от Закона за нормативните актове (ЗНА), обратна сила на нормативен 

акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба. Законът поставя още 

едно изискване в смисъл, че „обратна сила“ на нормативен акт, издаден въз основа на друг 

нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е 

издаден“ –  в случая такава хипотеза липсва.  

Общински съвет Генерал Тошево, е приел изменение в чл.21, ал.2 от ПОДбСНКВОбА 

и тук е място да се посочи, че законовата разпоредба на чл.34, ал.2 от ЗМСМА, не предвижда 

за приемането на тези изменения „обратна сила“ при заварено положение, като настоящото.  

Точка 2 от Решение № 3-23 по Протокол № 3 на Общински съвет Генерал Тошево, 

проведено на 25.03.2014 г., е приета в разрез на  разпоредбата на чл.14, ал.1 и 2 от ЗНА, като 

същата противоречи на конституционния принцип за съответствие на нормативните актове 

от по-ниска степен с тези от по-висока степен. 

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 4-19 по Протокол № 4/08.05.2014 г. 

Със Заповед № АдК-04-28/11.08.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 6-4 по Протокол № 6, прието на заседание на 

Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 31.07.2014 година.  С посоченото решение 

общинския съвет е изменил Решение №11-21 по Протокол № 11/20.12.2013 г. в част 1.2. 

Общински съвет – Генерал Тошево в рамките на своите правомощия е дал съгласие да се 

апортира (да се направи непарична вноска) в капитала на „Медицински център 1 – Генерал 

Тошево“ ЕООД, следното движимо и недвижимо имущество, а именно: 1.1 Медицинска 

апаратура и оборудване придобити от община Генерал Тошево на обща стойност 529 560 лв., 

и 1.2 Помещения с площ 2 569, 35 кв. м., като част от Триетажна масивна сграда (бивша 

сграда на МБАЛ „Бялата лястовица”), цялата с ЗРП 6 766,45 кв. м., находяща се в гр. Генерал 

Тошево, ул. „Иван Вазов” № 15.  

Законодателят е разписал в разпоредбата на чл. 18 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), че общинският съвет е орган на 

местното самоуправление, който управлява общинското имущество. За изпълнение на това 

си правомощие общинският съвет разполага с различни правомощия. Той може да приема 

наредби, чрез които да регулира обществените отношения, свързани с използването на 

общинската собственост. Но той може и да създава търговски дружества с общинско 

имущество - чл. 51, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чрез 

които да извършва определена стопанска дейност, т.е. той може да създава субект на 

частното право, чрез който да изпълнява целите си по управление на общинската 

собственост. Създаването на търговски дружества с общинско имущество става въз основа на 

решение на общинския съвет, който избира и представителите на общината в техните органи 

- чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА.  

В новелата на чл. 51б, ал. 1 от ЗОС е посочено, че Общината може да внася свободни 

имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична 

вноска (апортна вноска) в капитала на търговски дружества при условия и по ред, 
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определени в наредбата по чл. 51а, ал. 4 от същия закон, след решение на общинския съвет, 

прието с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници.  

При извършена служебна проверка на представените материали и по-конкретно от 

представения протокол за гласуване, се установи, че от общо участвалите при поименното 

гласуване 15 общински съветника, 10 са гласували „за”, 0 „против” и 5 „въздържали се”, т. е 

гласували са по-малко от 2/3 от общия брой съветници и с оглед на това решението е взето в 

нарушение на чл. 51б, ал. 1 от ЗОС. Както вече беше посочено по-горе, решенията на 

общинския съвет за внасяне на апортна вноска в капитала на търговските дружества, се 

вземат с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. В случая общия брой на съветниците 

в Общински съвет – гр. Генерал Тошево е 17, т.е. гласувалите общинските съветници за 

приемането на това решение са по-малко от предвидените. 

За приемането на Решение №11-21 по Протокол № 11/20.12.2013 г., чието изменение 

се прави с настоящото решение са гласували „за“ 13 общински съветници т.е. към него 

момент е било налице необходимото мнозинство за приемане на административния акт.  

Решение № 6-4, по Протокол № 6/31.07.2014 г. от заседание на Общински съвет – 

Генерал Тошево е прието с по-малко от предвидените в закона гласове, поради което същото 

следва да бъде прегласувано.   

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 7-1 по Протокол № 7/08.10.2014 г.  

Със Заповед № АдК-04-30/15.12.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 10-1 по Протокол № 10, прието на заседание на 

Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 28.11.2014 година.  С посоченото решение 

общинския съвет е приел изменение и допълнение в разпоредбата на чл.23 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на 

територията на община Генерал Тошево. 

По своя характер Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, 

такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево е нормативен акт. Същият 

е приет от компетентен орган, с изискуемото от закона мнозинство(по арг. чл.27, ал.4 от 

ЗМСМА), но при допуснато съществено нарушение на административно производствените 

правила. 

По силата на разписаната от законодателя разпоредба на чл. 28, ал. 1 Закона за нормативните 

актове (ЗНА) проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се 

внася за обсъждане и приемане от компетентния орган, а според втората алинея мотивите, 

съответно докладът съдържат причините, които налагат приемането; целите, които се 

поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 

очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за 

съответствие с правото на Европейския съюз. 

Анализът на цитираната правна норма сочи на извод, че изброените задължения на 

съставителя на проекта са императивно предвидени, с оглед гарантиране принципите на 

обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Неизпълнението на което и да е от тях, 

води до процесуално нарушение, опорочаващо издадения акт. В настоящия случай от 

представените към прието решение материали се установява, че към предложението за 

изменение на Наредбата изпратено до Общинския съвет не се съдържат мотиви за 

приемането на оспорените разпоредби, а именно – защо се дължи заплащане на такси за 

храна от родителите (респ. настойниците) на децата, записани в подготвителните групи на 

детски градини; по какъв начин е определен нейния размер и кое налага събирането й. 

Пълната фактическа липса на мотиви към внесените предложения за промяна на 

разпоредбите на Наредбата препятства изцяло възможността на засегнатите лица (общността 

живуща на територията на община Генерал Тошево), постоянните комисии, а и всички 

общински съветници преди приемането на измененията да се възползват реално и в пълен 

обем от правото си да направят своите предложения и дадат становища, които да бъдат 

обсъдени преди окончателното гласуване на проекта. Липсата на мотиви от своя води до 

формално обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Наредбата. 

Процедурата по приемане на нормативния административен акт е разписана 

императивно в защита на публичния интерес, ето защо допуснатото нарушение е 

съществено. Съблюдаването на предвидената процедура по издаване на нормативни 
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административни актове е императивно задължение именно на органите, осъществяващи 

управлението, като дейността им следва да е подчинена на основните принципи заложени в 

АПК. 

В подкрепа на изложените до тук мотиви, относно допуснатото нарушение на 

процедурата по приемане на настоящия административен акт е Решение № 14180 от 

27.11.2014 г. по адм. дело № 4657/2014 г. на Върховен административен съд на Република 

България. 

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 12-10 по Протокол № 12/22.12.2014 г.  

 

Общински  съвет  община Шабла 

           Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 01.01.2014 

г. до 31.12.2014 г. – 16 бр. 

Приети решения на общинския съвет общо - 171 бр. 

Върнати за ново обсъждане решения - 5 бр. 

  Оспорени пред Административен съд Добрич - 0 бр. 

 

Със Заповед № АК-04-8/26.02.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 38/465 от Протокол № 38, прието на заседание на 

Общински съвет Шабла, проведено на 12.02.2014г. С посоченото решение общински съвет 

Шабла, изменя  чл.20,  ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

град Шабла, неговите комисии и взаимодействието му с  общинската администрация, 

считано от 01.01.2014г. 

Приетото с настоящото решение изменение на Правилника за организация и 

дейността на общински съвет гр. Шабла, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация (Правилника) е взето от компетентния орган при спазване на 

разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Проектът за 

изменение на подзаконовия нормативен акт, ведно с мотивите, е публикувано на 

официалната страница на община Шабла, като на общността е дадена възможност да отправя 

предложения и становища по него, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове 

(ЗНА). 

 При постановяване на решение  №38/464 обаче, Общински съвет Шабла е нарушил 

редица разпоредби на ЗНА. Видно от текста на горното съветниците изменят Правилника 

като сочат изрично,  че изменението влиза в сила «считано от 01.01.2014г.». По този начин 

издателя на административния акт – в случая Общински съвет Шабла, му придава обратна 

сила, т.е. той поражда правно действие за период, предхождащ неговото издаване. Чл.14 ал.1 

от ЗНА обаче, сочи, че  обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, 

и то с изрична разпоредба, като ал. 2 от същия определя, че обратна сила на нормативен акт, 

издаден въз основа на друг нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, 

въз основа на който той е издаден. Мотивите към проекта за изменение на Правилника сочат, 

като непосредствена причина за приемане на същия е Закона за изменение и допълнение на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, обн. ДВ бр. I от 03.01.2014 г. 

Следва да се отбележи, че посочения нормативен акт не съдържа норма, която изрично дава 

на него или на отделни негови разпоредби обратна сила.  

Също така следва да се посочи, че при взимане на Решение  №38/464 Общински съвет 

Шабла е нарушил и разпоредбата на чл. 26 ал.2 от ЗНА, която изрично посочва, че преди 

внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган 

съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция 

заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-

малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Чл. 60 ал. 5 във връзка с чл. 

62 от Гражданско процесуалния кодекс изрично регламентира сроковете и тяхното изтичане, 

като  срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да 

тече срокът, и изтича в края на последния ден. 

Разпоредбата на чл. 26. ал. 2 от ЗНА е императивна по своя характер, т.е. не се 

допуска отклонение от заложените срокове. С това законодателят се стреми да даде 

възможност на жителите на дадена община да се включат активно в приемането на 
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подзаконови нормативни актове, регламентиращи отношения от местно значение. Липсата на 

предложения и становище от страна на заинтересувани граждани не може да се приеме като 

основание за тяхното неспазване. Несъобразяването с посочения в закона 14-дневен срок, без 

значение в какъв период от време се изразява, води след себе си нищожност на приетото 

изменение на визирания подзаконов нормативен акт. 

Видно от представените материали Проектът за изменение на Правилника за 

организация и дейността на общински съвет гр. Шабла, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация е публикуван на 29.01.2014 г. и към 

датата на заседанието, на което същия е приет – 12.02.2014 г., четиринадесетия ден от 

изискуемия по реда на чл.26 ал. 2 от ЗНА 14-дневен срок не е изтекъл.    

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 487 по Протокол № 40/26.04.2014 г.  

Със Заповед № АК-04-18/08.04.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 40/477 от Протокол № 40, прието на заседание на 

Общински съвет Шабла, проведено на 26.03.2014г. С посоченото решение общински съвет 

Шабла, дава съгласие да бъдат предоставени за ползване на земеделските стопани по 

приложения списък, общинските мери и пасища в землищата на община Шабла, включени в 

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014 г. 

 С настоящото Общински съвет град Шабла дава съгласие земеделски стопани - 

животновъди, осъществяващи дейност на територията на община Шабла да наемат 

земеделски земи – общинска собственост, съставляващи пасища и мери. Решението е взето 

от орган, в чийто компетенции Законът за местното самоуправление и местната 

администрация, вменява правомощията по разпореждане и управление на общинско 

имущество. Същото е постановено при спазване на изискванията по отношение кворум и 

мнозинство. 

 При взимане на Решение №477 и по-точно т.3 "Задължения на община Шабла и на 

ползвателите за поддържането на общинските мери и пасища”, Общински съвет град Шабла 

не се е съобразил с редица нормативни актове. Видно от съдържанието на приетите 

"Задължения…" общинските съветници установяват минимален размер на площите, които 

могат да бъдат наети съобразно вида отглеждани животни от земеделски производители - 

животновъди, осъществяващи дейност на територията на община Шабла. Същото е 

постановено при спазване на разпоредбите на Национален стандарт 4.1, имащ за цел да 

гарантира минимум от пасища, мери на глава добитък с цел гарантиране на ефективно 

пасищно животновъдство. В посочените "Задължания…" обаче, Общински съвет Шабла 

установява и максимум на площите, които могат да бъдат наети от животновъдите – 

ползватели на мери и пасища – публична общинска собственост. Същия е установен по 

абсолютен показател – не повече от 1/3 над минималния полагащ се размер площ. С това, 

Общински съвет град Шабла се нарушава Заповед № РД-09-116/21.02.2011г.  

 Посочения акт изрично определя нормативи за численост на селскостопанските 

животни, допускани на паша в държавните и общинските мери и пасища. Посочените 

нормативи са съобразени с класовете пасища, изрично уредени в Наредба №5 от 2010 г., 

както и с вида на отглежданите животни. Видно от Част III на Заповедта делението се прави 

на „продуктивни пасища”, „слабопродуктивни пасища” и „мери”, като за всяка от трите вида 

се установява специфичен размер на минимално изискуемите площи на глава добитък. Видно 

от съдържанието на приетите от общинския съвет „Задължения…” ограничението от не 

повече от 1/3 над установения миниум не достига минималната граница, посочена в 

Заповедта по отношение на слабопродуктивни пасища и мери. Следва да се отбележи, че по 

смисъла на Наредба №5 «слабопродуктивни пасища» са постоянни пасища, върху почви 8-ма 

и 9-та категория, които обикновено не са обект на наторяване, култивация, презасяването и 

дренаж и обикновено могат да се използват за екстензивна паша и не се косят или се косят по 

екстензивен начин. «Мери» са постоянни пасища, разположени в близост до населени места, 

които се ползват за паша на селскостопански животни или се косят, като метод за опазване 

на заобикалящата среда или борба с плевелите. Отделно, Регламент (ЕО) № 1200/2009 от 

30.11.2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 също дава определение за 

понятието «мера», която е земята, която не принадлежи пряко на земеделското стопанство, 

но върху която се прилагат права на ползване. Тя може да се състои от пасища, градини или 
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друга земя. Най-общо, общата мера е използваната земеделска площ, която е собственост на 

публичен орган (държава, община и т.н.) и върху която друго лице може да упражнява права 

на ползване, обикновено заедно с други лицa. 

 Във връзка с горното следва да се отбележи, че на територията на община Шабла, 

съществуват редица територии, класифицирани като "затревени площи с висока природна 

стойност", като част от тях попадат в границите на пасищата, които следва да се отдадат под 

наем. По отношение на тях е установен специфичен стандарт, извън горепосочените, за 

поддържането им в добро екологично и земеделско състояние чрез паша и по-точно не по-

малко от 0,3 ЖЕ/ха и не повече от 1,5 ЖЕ/ха, като в случая 1 говедо/бивол над 2 годишна 

възраст е равно на 1 ЖЕ (животинска единица); 1 говедо/бивол до 2 годишна възраст – 0,6 

ЖЕ; 1 овца/коза - 0,15 ЖЕ.     

 От представените материали към Решение №477 не може да се направи безспорен 

извод какви  по смисъла на Наредба №5 са пасищата, предмет на отдаване под наем от страна 

на община Шабла, поради което установяването на общ стандарт с оглед специфичните 

разлики е недопустим. 

 Отделно следва да се посочи, че установяване на ограничения от вида на приетите от 

Общински съвет град Шабла следва да се позовават на обективни, ясно дефинирани 

критерии, за които е необходимо да бъдат надлежно мотивирани, съобразно изискванията на 

Административно-процесуалния кодекс (АПК). Член 59 от АПК изрично посочва, че 

административният орган издава или отказва издаване на акта с мотивирано решение. Така 

посочената норма е императивна по своя характер, т.е. законодателят вменява в тежест на 

компетентния орган да мотивира съответния административен акт или отказът да бъде 

издаден такъв. Действащата административно съдебна практика определя, че липсата на 

мотиви се явява като основание за незаконосъобразност на постановения административен 

акт. 

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 496 по Протокол № 40/26.03.2014 г.  

Със Заповед № АК-04-19/08.04.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 40/479 от Протокол № 40, прието на заседание на 

Общински съвет Шабла, проведено на 26.03.2014г. С посоченото решение общински съвет 

Шабла, дава съгласието си да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 

част от имот - публична общинска собственост съгласно АПОС 1066/09.04.2012г. 

 С настоящото Общински съвет град Шабла дава съгласие да се проведе публично 

оповестен търг с тайно наддаване по отношение на част от имот, съставляващ публична 

общинска собственост и находящ се в административните граници на село Езерец, за срок от 

6 (шест) години. Решението е взето от орган, компетентен да се разпорежда и управлява 

общинско имущество, при спазване на процедурата по отношение кворум, мнозинство и 

начин на гласуване, посочена в Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 

 Следва да се отбележи, че Законът за общинската собственост (ЗОС) подробно 

определя статута на  публичната общинска собственост, като изрично посочва, че тя не може 

да се придобива по давност, както и да се отчуждава. ЗОС обаче, дава възможност такива 

имоти да се отдават под наем за задоволяване на нужди, които няма да попречат на тяхното 

първоначално предназначение. В унисон с уредбата на наемните отношения на имущество -

частна общинска собственост, законодателят поставя максимален срок от 10 години, който 

не може да се надхвърля. С оглед общоевропейските тенденции за нарастване 

самостоятелността на местното самоуправление по отношение на централната изпълнителна 

власт законодателят дава възможност на общините да регулират правоотношения, свързани с 

редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне 

за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, чрез 

подзаконови нормативни актове – наредби, съгласно чл. 8 ал.2 от ЗОС. В този смисъл 

община Шабла е приела Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество (НРПУРОИ), с която изрично е регламентирала отдаването под наем 

на имоти, публична общинска собственост, по свое усмотрение, но в границите, определени 

от ЗОС.  
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 При постановяване на Решение № 479 обаче, общински съвет Шабла не се е съобразил 

с нормите на горепосочения подзаконов нормативен акт и по-точно с Глава трета: 

Управление на имоти, публична общинска собственост. Чл. 15 от същата изрично посочва, че 

части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на 

концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на общинския съвет за срок до 5 

години. Видно от съдържанието на постановеното, обект на наемното отношение е част от имот с 

ПИ 27108.501.340.1, целия с площ 1606 кв. м., като представения акт за общинска 

собственост №1066/09.04.2012 посочва, че имотът съставлява публична общинска 

собственост. 

 При така приетото Решение № 479 е налице специфичната хипотеза на чл. 15 от 

НРПУРОИ, като общински съвет Шабла нарушава императивното ограничение относно 

продължителността на наемното правоотношение, определяйки продължителност на 

договора от 6 години.  

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 479 по Протокол № 40/26.03.2014 г.  

Със Заповед № АК-04-20/28.04.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 41/498 от Протокол № 41, прието на заседание на 

Общински съвет Шабла, проведено на 16.04.2014г. С посоченото решение общински съвет 

Шабла, дава съгласие да бъдат предоставени за ползване на земеделските стопани по 

приложения списък, общинските мери и пасища в землищата на община Шабла, включени в 

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014 г. 

  С настоящото Общински съвет град Шабла дава съгласие земеделски стопани - 

животновъди, осъществяващи дейност на територията на община Шабла да наемат 

земеделски земи – общинска собственост, съставляващи пасища и мери. Решението е взето 

от орган, компетентен, съгласно Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, да извършва сделки по управление на имоти – общинска собственост. 

Същото е постановено при спазване на изискванията по отношение кворум и мнозинство, 

като гласуването е проведено поименно от общинските съветници.  

 При взимане на Решение № 498 Общински съвет град Шабла не се е съобразил с 

нормативни актове от действащото законодателство на Република България. Настоящото се 

приема в нарушение на разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи и по-точно чл.37, ал.2, която посочва, че към съответното решение за отдаване под наем 

на общински пасища  се прилага списък с данни за земеделските стопани или техни 

сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за 

физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на 

мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на 

земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане 

по схемата за единно плащане на площ. Видно от материалите към Протокол № 41 не са 

приложени данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, както 

и карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата 

за идентификация на земеделските парцели. С това, Общински съвет Шабла нарушава 

императивни по своя характер разпоредби, което действащата съдебна практика безспорно 

приема като основание за незаконосъобразност на така постановения административен акт. 

 Отделно, с т.3 от Решение № 498  - "Задължения на община Шабла и на ползвателите 

за поддържането на общинските мери и пасища",  Общинският съвет нарушава разпоредбите 

на  Административно-процесуалния кодекс (АПК). Чл. 59 от посочения, във връзка с чл. 4 и 

чл. 7, изрично определя, че административния акт следва да бъде обоснован от правна и 

фактическа страна. По тълкувателен път от т.4 на "Задължения на община Шабла и на 

ползвателите за поддържането на общинските мери и пасища", може да се направи извода, че 

Общински съвет град Шабла въвежда ограничения по отношение максималния размер на 

земеделските земи – пасища, които могат да бъдат наети от 1 /един/ земеделски стопанин - 

животновъд. Това обаче не е изрично определено в т.2 от "Задължения на община Шабла и 

на ползвателите за поддържането на общинските мери и пасища". С оглед факта, че 

общински съвет се стреми да породи желана промяна в правния мир, неговата воля следва да 

бъде изразена по начин, който не оставя съмнение в целите на така постановения 

административен акт. Видно от съдържанието на т.2 от "Задължения…" не може да се 
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установи по безспорен начин действителната воля на Общински съвет град Шабла и целения 

правен резултат. 

 Във връзка с горното следва да се посочи, че с т.4 от "Задължения на община Шабла и 

на ползвателите за поддържането на общинските мери и пасища" Общински съвет град 

Шабла изрично въвежда и хипотеза, при която, в случай на свободни пасища земеделските 

стопани – животновъди могат да наемат остатъчните площи "…в зависимост от доказаните 

потребности на заявителите и остатъчния размер на наличните свободни площи за 

конкретното населено място". Видно от  съдържанието на приетите "Задължения…", както и 

приложените към Решение № 498 материали,  Общински съвет град Шабла не определя 

критерии или методика, по които да се осъществява в практиката приетото в т.4 от 

горепосочените. С това отново се нарушава разпоредбата на чл. 59 ал.1 от АПК, която 

изрично посочва, че административният орган издава или отказва издаването на акта с 

мотивирано решение, като последващата ал. 2, допълва, че административния акт следва да 

съдържа  фактически и правни основания за издаване на акта и разпоредителна част. 

 Следва да се допълни, че чл.37 "п" от Закона за собствеността и ползуването на 

земеделски земи предвижда, че мерите и пасищата - общинска собственост, могат да се 

отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни 

животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и 

екологично състояние. В практиката си Министерството на земеделието и храните приема, че 

"лица, които са поели задължения да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние" също следва да бъдат земеделски стопани - животновъди. В тази връзки е и 

проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуване на 

земеделски земи, внесен за обсъждане в Народно събрание на Република България, с който 

ще се извърши промяна в чл.37п, чрез отпадане на неясната формулировка "лица, които са 

поели задължения да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние".  

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 512 по Протокол № 41/16.04.2014 г.  

Със Заповед № АдК-04-21/16.05.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 509 по Протокол № 42, прието на заседание на 

Общински съвет Шабла, проведено на 29.04.2014 година.  С посоченото решение общинския 

съвет в рамките на своите правомощия е  приел решение, с което е дал съгласие да се отдаде 

под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване част от следния имот описан подробно в Акт 

за публична общинска собственост № 1126/06.02.2013 г., а именно: помещение със ЗП 46 

кв.м, находящо се на първия етаж в сградата на Спортна зала, представляващо част от ПИ 

83017.503.3277.1 по КК и КР на гр. Шабла, с административен адрес: гр. Шабла, ул. „Янтра“ 

№3. Прието е още, имота да бъде отдаден на сдружение с нестопанска цел за срок от 3 

години, с началната тръжна цена в размер на 0.50 лв./кв. м без ДДС на месец, съгласно 

Приложение № 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

В разписаната от законодателя разпоредба на чл.3, ал.1 от ЗОС е посочено, че 

общинската собственост е публична и частна. При извършена служебна проверка на 

представените материали по гласуваното решение и по-конкретно от АПОС № 

1126/06.02.2013 г., се установява, че имотът, предмет на настоящото решение е публична 

общинска собственост. Имотът, предмет на решението на Общински съвет Шабла, се намира 

в Спортна зала и неговото предназначение е да задоволява трайно обществени потребности 

от местно значение. Той попада в хипотезата на чл.7, ал.2 от ЗОС и върху него не могат да се 

учредяват вещни права и да се отстъпва за ползване. Изключение от това правило е 

предоставяне, чрез отдаване под наем по силата на чл.50а, ал.1 от ЗФВС спрямо спортните 

обекти - публична общинска собственост, какъвто несъмнено е имота. Съгласно чл.50 от 

ЗФВС спортните обекти и съоръжения - публична общинска собственост се ползват за 

нуждите на училищния, студентския и армейския спорт, както и за тренировъчна и 

състезателна дейност. Редът за предоставяне на тези обекти за ползване е предвиден в чл.50а 

ал.1 ЗФВС. От друга страна следва да се посочи, че ЗФВС е специален по отношение на ЗОС 

поради което следва да се прилага този закон, тъй като специалният закон дерогира 

прилагането на общия такъв. 
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Предоставяне за ползване на спортни обекти и съоръжения - държавна и общинска 

собственост е уредено в Раздел ІІ на Правилника за прилагане на Закона за физическото 

възпитание и спорта (ППЗФВС). Отдаването под наем на тези имоти се извършва пряко или 

чрез конкурс (чл.74 от ППЗФВС). Съгласно разпоредбата на чл.75 от Правилника 

ръководителите на ведомства, областните управители и кметовете на общини са длъжни най-

малко веднъж годишно да обявяват списък на спортните обекти и съоръжения - държавна и 

общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем. Списъкът се поставя 

на видно място в сградата на съответната администрация, на спортния обект и се публикува 

на съответната интернет страница. 

В едномесечен срок от обявяването на списъка заинтересуваните лица и организации 

могат да подават мотивирани искания за наемане на обектите, посочени в списъка. Всяко 

искане трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект или съоръжение от 

списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за 

отсъствие на обстоятелствата по чл.73, ал.4 и 5 от ППЗФВС. Ръководителят на ведомството, 

областният управител или кметът на общината назначава с писмена заповед комисия, която 

разглежда постъпилите искания. Комисията проучва всяко постъпило искане, проверява дали 

кандидатът отговаря на изискванията на чл.73 и прави предложение за приемане или 

отхвърляне на искането. 

В чл.77, ал.1 от ППЗФВС е предвидено императивно изискване за качеството на 

субектите, на които може да бъде отдаден пряко под наем спортен обект или съоръжение. 

Регламентирано е, че наемател на такъв обект може да е лицензирана спортна организация 

или спортен клуб, членуващ в такава организация, както и обединени спортни клубове. Редът 

за лицензиране на спортните организации в Република България е определен в Наредба за 

реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с ПМС № 237 

от 26.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 87 от 7.10.2008 г., в сила от 7.10.2008 г. Съгласно чл.10, ал.1 от 

Наредбата председателят на Държавната агенция за младежта и спорта със заповед издава 

спортна лицензия, ако са спазени изискванията на Закона за физическото възпитание и 

спорта, правилника за прилагането му и наредбата. ал. 2 на цитираната разпоредба 

регламентира изисквания за форма на лицензията, а разпоредбата на чл.10, ал.5 от Наредбата 

предвижда, че спортната лицензия се вписва служебно в Националния регистър на 

лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове на Държавната 

агенция за младежта и спорта. 

Решение № 509 по Протокол № 42 на Общински съвет Шабла, проведено на 

29.04.2014 г. е прието в разрез с разпоредбите на ЗФВС и Правилника за неговото прилагане, 

съгласно които спортните обекти се отдават под наем пряко или чрез провеждането на 

(публично оповестен) конкурс на спортни организации по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗФВС - 

юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, чиято 

основна дейност съответства на предназначението на имота. 

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 527 по Протокол № 44/27.04.2014 г.  

 

Общински съвет община Каварна 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. - 9 бр. 

Приети решения на общинския съвет – 152 бр. 

Върнати за ново обсъждане решения– 5 бр. 

Оспорени пред Административен съд – Добрич – 0 бр. 

 

Със Заповед № АдК-04-3/29.01.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 10 по Протокол № 29, прието на заседание на 

Общински съвет Каварна, проведено на 22.01.2014 година.  С посоченото решение 

общинския съвет е дал съгласие да се извърши продажба в условията на публично оповестен 

конкурс „За преустройство в база за съхранение и цех за преработка на охлюви.”. Общинския 

съвет е одобрил началната конкурсна цена в размер на 105 500 лв. , и е упълномощил Кмета 

на община Каварна да извърши процедурата по продажбата на общински поземлен имот с 

идентификатор 07257.501.1045 с площ 2116 кв. м., и сграда с идентификатор 
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07257.501.1045.1 по КККР на с. Българево със застроена площ от 392 кв. м. по КККР на гр. 

Каварна, общ. Каварна, актувани с АОС № 5286/20.12.2013 г. 

С разписване на разпоредбата на чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС) законодателят е предвидил, че свободни нежилищни имоти - частна 

общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на 

юридически лица на издръжка на общинския бюджет, се извършва от кмета на общината 

след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. В същия смисъл е и 

чл.43 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество (НРПУРОИ), приета с Решение № 4 по протокол № 21 от 27.01.2009 г. на 

Общинския съвет на община Каварна.  

Съгласно чл.42 от НРПУРОИ, публично оповестен конкурс се провежда в случаите, 

когато освен размера на цената се поставят и други специфични изисквания (условия) за 

сключването на бъдещия договор. 

От съществено значение е и факта, че Общинския съвет, като орган на местното 

самоуправление на територията на съответната община решава самостоятелно въпросите от 

местно значение, предоставени в компетентността му. С разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА на общинските съвети е предоставено правомощие да приемат решения за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните 

правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. Общински съвет – 

Каварна  е приел настоящото решение без да заложи условията на конкурсната процедура. С 

оглед на този факт следва да се има предвид, че процедурите във връзка с управление и 

разпореждане с общинско имущество са регламентирани при стриктно отчитане на 

функционалната компетентност на общински съвет, като орган на местно самоуправление и 

кмета на общината, като орган с изпълнителни функции. Без съмнение във всички случаи 

откриването на процедура - публично оповестен конкурс или публичен търг, за отдаване под 

наем на общинско имущество става с решение на съответния общински съвет,  в което се 

определят всички параметри на процедурата. Заповедта на кмета, с която след това ще се 

открие конкурсната процедура е в изпълнение на база взето решение решението на 

общинския съвет и следва определените от общинския съвет параметри на процедурата. 

Материалната компетентност на кмета на общината да издаде заповед за откриване на 

конкурсна процедура е ограничена до рамките на конкурсните условия, предвидени с 

решението на общинския съвет.  

Решение № 10 по Протокол № 29 на Общински съвет Каварна, проведено на 

22.01.2014 г. е прието в разрез с разпоредбата на чл.35 от ЗОС, и на вътрешните 

нормативните актове на Общински съвет – Каварна, и по-конкретно на НРПУРОИ. При 

постановяването му не са заложени основни и/или специфичните условия за провеждане на 

конкурса, конкурсната документация, критериите за оценка на предложенията, крайният 

срок и начина за подаване на предложенията, и др. изисквания към участниците, които от 

своя страна водят до неговата незаконосъобразност. 

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 26 по Протокол № 30/13.02.2014 г.  

Със Заповед № АдК-04-7/25.02.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 22 по Протокол № 30, прието на заседание на 

Общински съвет Каварна, проведено на 13.02.2014 година.  С посоченото решение 

Общинският съвет приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, както следва: 

 §1. В чл. 21 ал.2 се изменя така: 

 „(2) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец е 70 

на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец.”  

Заключителни разпоредби 

 §2. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2014 г.  

  Приетата с настоящото решение редакция на §2 от Заключителните разпоредби на 

Правилника за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (ПИПОДОСНКВОА), 

гласи:  „Правилникът влиза в сила от 1 януари 2014 г.”  
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Като основен принцип в административното право е актовете на администрацията (в 

т. ч. на общинските съвети) да проявяват своето действие за в бъдеще (занапред). 

Изключения са допустими само по силата на изричен закон, защото дейността на 

администрацията е дейност по изпълнението на законите и задължително се осъществява в 

постановените от тях рамки и условия. Това е така и предвид конституционния принцип, 

изискващ изрична разпоредба за обратно действие на закона и съобразно принципа, важащ за 

нормативните административни актове, които могат да имат обратно действие, само ако 

законът, въз основа на който се издават, има такова действие. С оглед на това – по аналогия 

се прави изводът, че индивидуалният/общият административен акт може да има обратно 

действие, само ако закон допуска такова действие. 

Правилника за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация е приет от 

Общински съвет - Каварна с решение №22 на 13.02.2014г. и с посочването, че същия „влиза в 

сила от 1 януари 2014 г.” на практика издателят на нормативния акт му е придал обратно 

действие във времето. Съгласно чл.14, ал.1 от Закона за нормативните актове, обратна сила 

на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба, а ал.2 на 

същата разпоредба предвижда, че обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на 

друг нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който 

той е издаден. В мотивите за приемането на настоящото изменение на ПОДОСНКВОА е 

визирано, че същите са продиктувани от приетия и влязъл в сила от 01.01.2014г. Закон за 

изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА) (обн. ДВ, бр.1 от 03.01.2014г.), като се посочва, че нормативният акт се приема на 

основание именно това изменение в ЗМСМА. В ЗМД, ЗМСМА, обн. ДВ, бр.1 от 03.01.2014г. 

няма правна норма, предвиждаща обратна сила на закона или на отделни негови разпоредби, 

поради което и незаконосъобразно с §2 от Заключителните разпоредби на Правилника за 

изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация е придадена обратна сила на 

измененията в ПОДОСНКВОА. В тази връзка сочения по-горе §2 следва да бъде отменен от 

Общински съвет Каварна. 

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 36 по Протокол №31/11.03.2014г. 

 

Със Заповед № АдК-04-22/23.05.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 58 по Протокол № 33 от заседание на Общински 

съвет - Каварна, проведено на 13.05.2014г.  С посоченото решение Общинският съвет – 

Каварна предоставя за безвъзмездно право на ползване на Районна здравноосигурителна каса 

гр. Добрич общинско помещение, с площ 19 кв. м., представляващо част от сграда с 

идентификатор 35064.501.704.2 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, находящо се в 

западната част на Детско отделение към „МБАЛ - Каварна” ЕООД, град Каварна.  

 Общинският съвет е компетентен да извършва действия по управление и 

разпореждане с общинско имущество. С настоящото решение, Общински съвет – Каварна 

извършва действия по управление с част от имот, актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 114/09.04.2012г. Обектът, предмет на решението за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване, е публична общинска собственост. Като такъв той е 

предназначен за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение и 

попада в хипотезата на чл. 7, ал. 2 от ЗОС, съгласно която, имотите и вещите публична 

общинска собственост не могат да се отчуждават, прехвърлят в собственост на трети лица и 

да се обременяват с ограничени вещни права, освен случаите, предвидени в закон. 

Разпореждането и управлението на собственост на общината въпреки, че се приемат в 

условията на оперативна самостоятелност, следва да се извършват, при спазване на 

процесуалните и материални норми, защото това е гаранция, че правомощието на общинския 

съвет е реализирано в законовата рамка и съответства на целите на местното 

самоуправление. С настоящото решение, Общински съвет Каварна при неправилно 

приложение на Закона за общинската собственост е постановил учредяване на безвъзмездно 

право на ползване върху част от имот публична общинска собственост, като за обект частна 

общинска собственост по реда на чл. 39, ал. 4 от ЗОС, което е недопустимо. Тази процедура е 
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неприложима в случая, защото се касае за част от имот – публична общинска собственост, 

имащ характеристиката по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, за който важи забраната по чл. 7, ал. 2 от 

същия закон.  

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 95, т.1 по Протокол №34/24.06.2014г. 

 

Със Заповед № АдК-04-29/13.08.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 113 по Протокол № 35 от заседание на Общински 

съвет - Каварна, проведено на 06.08.2014г. С посоченото решение Общинският съвет – 

Каварна дава съгласие за промяна на начина на трайно ползване, от пасища в друг 

вид земеделски нужди – „смесена гора”, вид територия „горско стопанство”, 

територия по предназначение „горска територия”, на следните имоти - общинска 

собственост: 

- ПИ с идентификатор 12173.20.145, с площ от 190,838 дка. по КККР на с. Вранино, 

общ. Каварна, актуван с АПОС № 81/12.05.2011г.  

- ПИ с идентификатор 35064.50.81, с площ от 57,589 дка. по КККР на гр.Каварна, 

общ. Каварна, актуван с АПОС № 79/12.05.2011г.  

- ПИ с идентификатор 51408.18.84, с площ от 132,075 дка. по КККР на с. Вранино, 

общ. Каварна, актуван с АПОС № 80/12.05.2011г.  

Съгласно чл. 45и, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), начинът на трайно ползване на мери и пасища 

- общинска собственост, или на части от тях може да се променя за други земеделски нужди 

по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на 

съветниците. Общият брой на общинските съветници в Общински съвет – Каварна е 17 

общински съветници. От приложеният към протокола списък на общинските съветници, 

гласували поименно се установи, че настоящото решение е прието с гласовете на 11 

общински съветници, което не отговаря на изисквания на закона - гласувалите общински 

съветници да са две трети от общия брой. За да бъде изпълнено изискването на чл. 45и, ал.1 

от ППЗСПЗЗ е необходимо решението да бъде прието с минимум 12 гласа „За”. Тъй като 

това изискване не е спазено, приетото решение се явява незаконосъобразно и като такова 

следва да бъде отменено от Общински съвет Каварна.   

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 126, т.1 по Протокол №36/28.10.2014г. 

 

Със Заповед № АдК-04-32/17.12.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 140 по Протокол № 37 от заседание на Общински 

съвет - Каварна, проведено на 09.12.2014г. С посоченото решение Общинският съвет – 

Каварна дава съгласието си за прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез 

изкупуване на общинската част от 43 кв. м., актувани с АОС № 5362/04.04.2014 г., 

представляващи част от поземлен имот с идентификатор 05009.501.570 по КККР на с. 

Божурец, общ. Каварна; номер по предходен план: квартал 30, парцел ХІІІ, целият с площ 

1593 кв.м., в който собственикът „ЮРМАЛА” ЕООД, участва с 1550 кв. м., съгласно 

нотариален акт. № 52, т. ІV, д. 393 от 2014 г. 

С настоящото решение, Общински съвет Каварна предприема действия по 

разпореждане с недвижим имот, описан в Акт за общинска собственост № 5362/04.04.2014г. 

Като правно основание за приемането му е посочен чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, 

съгласно който Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на 

общината и кметовете на кметства.  

Съгласно чл. 5 от Закона за общинската собственост, общината удостоверява 

възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за 

общинска собственост. За да имат удостоверителна сила обаче, АОС трябва да са съставени 

при спазване на предвидените в закона процесуални правила.  

С акт за частна общинска собственост № 5362/04.04.2014 г. на основание чл.2, ал.1, т.1 

от Закона за общинската собственост и §42 от ЗОС е актуван поземлен имот с площ от 43 кв. 

м., представляващ част от имот с идентификатор № 05009.501.570 по КККР на с. Божурец, 
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общ. Каварна, целият с площ от 1593 кв. м. За същият имот в архива на Областна 

администрация Добрич се съхранява Акт за държавна собственост № 1827/10.01.1995г.  

Съгласно действащата нормативна уредба - чл. 58, ал. 5 от Закона за общинската 

собственост, актът за общинска собственост за имот - държавна собственост, преминал в 

собственост на общината по силата на закон, се съставя съгласно изискванията на ал. 1 - 3. В 

7-дневен срок от получаването на препис от вписания акт за общинска собственост 

областният управител отписва имота от актовите книги за държавна собственост и предава 

имота на общината. При извършена служебна проверка се констатира, че липсва депозирано 

в деловодството на Областна администрация Добрич от община Каварна уведомление, въз 

основа на което в условията на обвързана компетентност да се пристъпи към отписване на 

имота и съответното му предаване на общината. Ако имота, който е актуван, като общинска 

собственост, притежава характеристиките и отговаря на законовите изисквания за имот 

общинска собственост, същия се отписва от актовите книги за държавна собственост. 

След изпълнението на горепосочената процедура по отписване на имота от актовите 

книги за държавна собственост, общинския съвет може да предприема действия по 

разпореждане или управление. 

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 11, т.1 по Протокол №38/27.01.2015г. 

 

Общински съвет община Балчик  

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. - 14 бр. 

Приети решения на общинския съвет – 251 бр. 

Върнати за ново обсъждане решения – 2 бр. 

Оспорени пред Административен съд – Добрич – 0 бр. 

 

Със Заповед № АдК-04-10/06.03.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 540 по Протокол № 37, прието на заседание на 

Общински съвет Балчик, проведено на 27.02.2014 година.  С посоченото решение общинския 

съвет е приел решение за извършване на промени в разпоредбата на чл.19 от Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация (ПОДбСНКВОбА), касаещо възнаграждението на общинските 

съветници. Като мотив е посочено, че с § 2 от ЗИД на ЗМСМА (обн. -ДВ., бр.1 от 

03.01.2014г.), са извършени изменения и допълнения на чл.34, ал.2 от същия закон. След 

извършената редакция, текста на горепосочената разпоредба гласи, че: „(2) Общият размер 

на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 

на сто от: 1.брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за 

съответния месец - в общините с население над 100 000 души; 2. средната брутна работна 

заплата на общинската администрация за съответния месец - в общините с население до 

100 000 души.“ Прието е още, да бъде създадена нова точка 7.1 в чл.19 от ПОДбСНКВОбА, 

съгласно която, общинският съветник следва да получава пълния размер на 

възнаграждението си, при реализиране на визираните в текста хипотези. В заключителната 

част на административния акт и по-конкретно в т. 3 е разписан текст, съгласно който, 

приетите от общинския съвет изменения на Правилника, регламентиращи заплащането на 

възнагражденията на общинските съветници, влизат в сила от 1 януари 2014 г. - т.е със задна 

дата. 

Съгласно чл.14 от Закона за нормативните актове (ЗНА), обратна сила на нормативен 

акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба. Законът поставя още 

едно изискване в смисъл, че „обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг 

нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е 

издаден“ –  в случая такава хипотеза липсва.  

Общински съвет Балчик, е приел изменение на разпоредбите на Правилника и тук е 

място да се посочи, че законовата разпоредба на чл.34, ал.2 от ЗМСМА, не предвижда за 

приемането на тези изменения „обратна сила“ при заварено положение, като настоящото.  

Точка 3 от Решение № 540 по Протокол № 27 на Общински съвет Балчик, проведено 

на 27.02.2014 г. е приета в разрез с разпоредбата на чл.14, ал.1 и 2 от ЗНА, като същата е в 
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противоречие с конституционния принцип за съответствие на нормативните актове от по-

ниска степен с тези от по-висока степен. 

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 566 по Протокол № 38/27.02.2014 г.  

Със Заповед № АдК-04-23/05.06.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 622 по Протокол № 41, прието на заседание на 

Общински съвет Балчик, проведено на 29.05.2014 година.  С посоченото решение общинския 

съвет е приел да преобразува акционерно дружество „Тихия кът“, с общинско участие в 

капитала, чрез отделяне и учредяване на ново АД, с акционери „Албена“ АД при участие 60 

% от капитала и община Балчик – при участие 40 % от капитала на новоучреденото 

дружество. Прието е още, при преобразуване на „Тихия кът“ АД да се извърши намаляване 

на капитала на търговското дружество с 2 029 800 лв., т.е да стане 8 296 200 лв.(82 962 бр. 

акции) при съотношение: 60%,  (49 777 бр. акции) на акционера „Албена“ АД и 40% (33 185 

бр. акции) на акционера Община Балчик. Общинският съвет в рамките на предоставените му 

от закона правомощия е упълномощил Кристина Венциславова Богданова – член на Съвета 

на Директорите и и.д. на „Тихия кът“ АД, да извърши необходимите и последващи правни, 

фактически и организационни действия, произтичащи от Търговския закон. 

Съгласно чл. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА) общинският съвет е орган на местното самоуправление, който управлява 

общинското имущество. За изпълнение на това си правомощие общинският съвет разполага с 

различни правомощия. Той може да приема наредби, чрез които да регулира обществените 

отношения, свързани с използването на общинската собственост. Но той може и да създава 

търговски дружества с общинско имущество - чл.51а, ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чрез които да извършва определена стопанска дейност. 

Тоест, той може да създава субект на частното право, чрез който да изпълнява целите си по 

управление на общинската собственост. Създаването на търговски дружества с общинско 

имущество става въз основа на решение на общинския съвет, който избира и 

представителите на общината в техните органи - чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Условията и реда за упражняване на 

правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, 

се определят с наредба на общинския съвет.  

Участието на общината в капитала на търговски дружества се осъществява, чрез 

внасяне на свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска 

собственост, като непарична вноска при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 51а, 

ал. 4 от ЗОС, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от 2/3 от общия брой 

на общинските съветници.  

Понятие за капитал на Акционерно дружество (АД) няма никаква разлика с понятието 

при Дружество с ограничена отговорност (ООД). Капиталът е цифрово изразена величина, 

която е константна и е равна на сумата от номиналната стойност на акциите. Капиталът 

трябва да бъде в левове. Регламентираната от Търговския закон (ТЗ) минималната стойност е 

50 000 лв., а за специални видове дружества е предвидена нормативно по-висока стойност. 

На намаляването на капитала на акционерното дружество ТЗ е посветил раздел VI, чл. 199 - 

чл.203. Намаляване на капитала на акционерното дружество се извършва от органа в чийто 

компетенции попада това правомощие – в случая - общото събрание (арг. чл.221, т.2 от ТЗ).  

За да бъде взето решение за намаляване на капитала, се изисква при гласуването да бъде 

постигнато мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал, като уставът може да 

предвиди по-голямо мнозинство (чл. 230, ал. 2 ТЗ). 

След извършена служебна проверка на представените материали по така гласуваното 

решение и по-конкретно от представения списък от общо участвалите при поименното 

гласуване 19 общински съветника, 12 са гласували „за”, 0 „против” и 7 „въздържали се”, т. е 

гласували са по-малко от 2/3 от общия брой съветници и с оглед на това решението е взето в 

нарушение на чл.51а, ал.4 от ЗОС и чл. 230, ал.2 от ТЗ. Както вече беше посочено по-горе, 

решенията на общинския съвет за участие в капитала на търговските дружества, както и 

неговото намаляване се вземат с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. В случая 

общия брой на съветниците в Общински съвет – гр. Балчик е 21, т.е. гласувалите общинските 

съветници за приемането на това решение са по-малко от предвидените. 
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Решение № 622, по Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – Балчик, 

проведено на 29.05.2014 г. е прието с по-малко от предвидените в закона гласове, поради 

което същото следва да бъде прегласувано.   

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 638 по Протокол № 42/26.06.2014 г.  

 

Общински съвет община Добричка 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. - 13 бр. 

Приети решения на общинския съвет – 351 бр. 

Върнати за ново обсъждане решения – 0 бр. 

Оспорени пред Административен съд – Добрич – 0 бр. 

 

Общински съвет  община Добрич 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. - 12 бр. 

Приети решения на общинския съвет –211 бр. 

Върнати за ново обсъждане решения – 4 бр. 

Оспорени пред Административен съд – Добрич – 4 бр. 

 

Със Заповед № АдК-04-6/21.02.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 29-2 по Протокол № 29 от заседание на Общински 

съвет – гр. Добрич, проведено на 11.02.2014г.  С посоченото решение Общински съвет град 

Добрич, на основание чл. 21, ал. 3,  във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 26, ал. 1, чл. 34, ал. 2, т. 1 и 

чл. 48, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация: 

І. Приема следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 

Изречение трето на чл. 10, ал. 1 придобива следната редакция: 

„….. Размерът на възнаграждението на Председателя на Общински съвет не може да 

надвишава 90 на сто от възнаграждението на Кмета на Общината.” 

Чл. 19, ал. 2, т. 1 придобива следната редакция: 

„За изпълнение на задълженията си, общинският съветник получава общо месечно 

възнаграждение в размер на 40 на сто от брутната работна заплата на Председателя на 

Общински съвет за съответния месец.” 

3. Чл. 51, ал. 5 придобива следната редакция: 

„Всеки общински съветник е член на поне една Постоянна комисия и може да бъде избран в 

най-много три Постоянни комисии и само в едно ръководство. Председателят на Общински 

съвет може да не бъде избиран за член на Постоянна комисия.” 

Изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във визирана по-горе разпоредба е прието от Общински съвет Добрич без да 

са спазени императивните процесуални разпоредби относно подготовката и приемането на 

нормативни административни актове, респективно за тяхното изменение и/ или допълване, 

установени в чл.26 и сл. от Закона за нормативните актове (ЗНА). 

 Съгласно  разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, намираща приложение по силата на 

препращащата норма на чл. 80 от АПК, при внасянето на проект на нормативен акт за 

издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на 

интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като 

на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. При извършена справка на интернет страницата на Община Добрич се 

констатира, че докладната записка от Председателя на ПК „Бюджет, финанси и данъчна 

политика“ към Общински съвет Добрич, с която се предлага изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, ведно с проекта на 

нормативен акт е публикувана на интернет страницата на Община Добрич, като 

съдържанието на текста на чл.19, ал.2, т.1 е следното: „За изпълнение на задълженията си 
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общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на една минимална 

работна заплата, определена за страната със съответно ПМС, но не повече от 70 на сто от 

брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец.” При 

приемането на настоящото решение от Общински съвет Добрич са извършени промени в 

текста на чл. 19, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, които 

не са се съдържали в докладната записка на Председателя на ПК „Бюджет, финанси и 

данъчна политика“ публикувана на интернет страницата на общината, а са добавени на 

самото заседание на общинския съвет. Промененият текст е придобил следното съдържание: 

„За изпълнение на задълженията си, общинският съветник получава общо месечно 

възнаграждение в размер на 40 на сто от брутната работна заплата на Председателя на 

Общински съвет за съответния месец.” По този начин е нарушена разпоредбата на чл.26, ал.2 

от Закона за нормативните актове, като са внесени измененията и допълнения в нормативния 

акт, за които не е предоставена възможност на граждани и организации да изразят становище 

или да дадат предложение по проекта на нормативен акт. 

           Предвид на това, че измененията в чл.19, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация са извършени на самото заседание на Общински съвет Добрич, 

за същите липсват мотиви на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове,  Въпреки това, в 

противоречие на чл.28, ал.3 от същия закон Общински съвет Добрич е обсъдил и приел 

настоящото решение в тази му част. 

Освен това, разпоредба на чл.34, ал.2 от ЗМСМА определя, че  общият размер на 

възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто 

от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец - в 

общините с население над 100 000 души, съответно от средната брутна работна заплата на 

общинската администрация за съответния месец - в общините с население до 100 000 души. 

При изменението на текста на чл.19, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, не са посочени мотиви обосноваващи реда за определяне възнаграждението 

на общинските съветници от Общински съвет Добрич съобразно населението на Община 

град Добрич. 

Решението е оспорено пред Административен съд Добрич. Образувано е адм. 

дело №170/2014г. по описа на АС-Добрич. С Решение №65/29.05.2014г., 

административния съд отхвърля жалбата на Областен управител на област Добрич. 

Във връзка с подадена касационна жалба от Областен управител е образувано адм. дело 

№8905/2014г. по описа на Върховен административен съд. Насрочено е заседание по 

делото на 30.03.2015г. в 10:00 часа.  

 

Със Заповед № АдК-04-13/02.04.2014г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 30-6 по Протокол № 30 от заседание на Общински 

съвет – гр. Добрич, проведено на 25.03.2014г. С посоченото решение Общински съвет град 

Добрич, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, обявява за имот - 

частна общинска собственост, следния недвижим имот - ПИ 72624.620.6 по КККР на град 

Добрич, публична общинска собственост, представляващ УПИ I, кв. 9 по ПУП - ПРЗ на  ЖК 

«Дружба», град Добрич, с площ 11 387 кв. м, ведно с построените в него сгради, подробно 

описани в АОС 1041/02.07.1999 г., находящ се на бул. Добруджа № 1. 

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, имотите и вещите-

публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 

2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост. Разпоредбата на чл. 3, ал. 

2 от ЗОС предвижда, че публична собственост са имотите, предназначени за осъществяване 

функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация, както и 

имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 

значение. За да бъде трансформирана общинската собственост от публична в частна, следва 

да се касае за такъв имот, който няма предвиденото в т. 2 и т. 3 на цитираната разпоредба 

предназначение. 
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Съгласно разпоредбата на чл.11, ал.1 от ЗОС, общинската собственост следва да се 

стопанисва и управлява в интерес на населението в общината, но съобразно разпоредбите на 

закона. В тази връзка неправилно, в нарушение на чл.6, ал.1 от ЗОС общинският съвет е взел 

решение за промяна собствеността /от публична в частна/ върху имота, без да са налице 

мотивите, за промяна в предназначението му, така както е описано в чл.3, ал.2 от ЗОС. Само 

при наличието на променено предназначение и разбира се при спазване на всички изискуеми 

условия за това, може да се пристъпи към промяна на собствеността. Не е спазена и 

процедурата по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, относно внасянето на предложение за промяна на вида собственост. Безспорно е, 

че значението на всяко предложение за включване на даден въпрос в дневния ред на 

общинската сесия, е да сезира общинския съвет за приемане на определено решение. 

Смисълът да се облече сезирането в конкретна процедурна форма е от една страна, 

предварително да се осигури възможно най-пълната информация, която е от значение за 

приемането на дадено решение и от друга, да се предложи мотивиран проект на решение. 

Писменото предложение трябва да отговаря на определените в наредбата изисквания и да 

съдържа, обосноваващите го конкретни мотиви, а именно – съгласно чл.5, ал.4 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предложенията 

се правят в писмена форма от (лицата, които имат право да внасят проекти за решения в 

общинския съвет) и съдържат: 1.вида и местонахождението на недвижимия имот, акт за 

общинска собственост, 2.мотиви, обосноваващи предложението, 3.скица от действащия 

подробен устройствен план, 4. становище на главния архитект на общината и на Директора 

на Дирекция "Общинска собственост". От предложението на Кмета на община Добрич е 

видно, че същата съдържа посочените в Наредбата вид и местонахождение на имота, има 

представен акт за публична общинска собственост, но липсват мотиви за промяна на 

предназначението на имота, както и „становище на главния архитект на общината и на 

Директора на Дирекция "Общинска собственост". Общинския съвет не се е обосновал защо 

процесния имот е загубил предназначението си да задоволява трайно обществени 

потребности от общинско значение. Липсата на мотиви опорочава решението, защото 

Областния управител не може да се запознае със съображенията на административния орган, 

което от своя страна е затруднение при упражняването на контрола за законосъобразност. 

Отделно, съгласно чл.6, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

промяната в характера на общинската собственост от публична в частна, се извършва с 

решение на общинския съвет, взето с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. 

Общият брой на общинските съветници в Общински съвет – гр. Добрич е 41 общински 

съветници. От приложеният към протокола списък на общинските съветници, гласували 

поименно се установи, че настоящото решение е прието с гласовете на 27 общински 

съветници, което не отговаря на изисквания на закона - гласувалите общински съветници да 

са две трети от общия брой. За да бъде изпълнено изискването на чл. 6, ал. 3 от ЗОС е 

необходимо решението да бъде прието с минимум 28 гласа „За”. Тъй като това изискване не 

е спазено, приетото решение се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде 

отменено от Общински съвет гр. Добрич.  

 Решението е оспорено пред Административен съд Добрич. Образувано е адм. 

дело №268/2014г. по описа на АС-Добрич. С Решение №86/25.06.2014г., 

административния съд отхвърля жалбата на Областен управител на област Добрич. 

Във връзка с подадена касационна жалба от Областен управител е образувано адм. дело 

№9677/2014г. по описа на Върховен административен съд. Съдът се е произнесъл с 

решение, с което уважава жалбата на Областен управител и отменя решението на 

общинския съвет. 

 

Със Заповед № АдК-04-14/02.04.2014г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 30-30 по Протокол № 30 от заседание на Общински 

съвет – гр. Добрич, проведено на 25.03.2014г. С посоченото решение Общински съвет град 

Добрич променя характера на общинската собственост на тролейбусната кабелна мрежа и 

оборудването - от публична в частна общинска собственост. 
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Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, имотите и вещите-

публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 

2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост. Отделно, съгласно чл.6, 

ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет гр. Добрич, 

промяната в характера на общинската собственост от публична в частна, се извършва с 

решение на общинския съвет, взето с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. 

Общият брой на общинските съветници в Общински съвет – гр. Добрич е 41 общински 

съветници. От приложеният към протокола списък на общинските съветници, гласували 

поименно се установи, че настоящото решение е прието с гласовете на 27 общински 

съветници, което не отговаря на изисквания на закона - гласувалите общински съветници да 

са две трети от общия брой. За да бъде изпълнено изискването на чл. 6, ал. 3 от ЗОС е 

необходимо решението да бъде прието с минимум 28 гласа „За”. Тъй като това изискване не 

е спазено, приетото решение се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде 

отменено от Общински съвет гр. Добрич.   

Първоначално решението е оспорено пред Административен съд Добрич. 

Образувано е адм. дело №267/2014г. по описа на АС-Добрич. В последствие, върнатият 

за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с Решение № 31-

17 по Протокол № 31/29.04.2014г. 

 

Със Заповед № АдК-04-25/03.07.2014г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 33-14 по Протокол № 33 от заседание на Общински 

съвет – гр. Добрич, проведено на 24.06.2014г. Решението е незаконосъобразно в частта по 

точка 2 относно продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - 

земеделска земя (лозе) с идентификатор № 72624.904.541 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, с площ 629 кв. м, актуван с АОС № 5092 от 

13.05.2014 година. 

  Като правно основание за приемането му е посочен чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, 

съгласно който Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на 

общината и кметовете на кметства.  

Съгласно чл. 5 от Закона за общинската собственост, общината удостоверява 

възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за 

общинска собственост. За да имат удостоверителна сила обаче, АОС трябва да са съставени 

при спазване на предвидените в закона процесуални правила.  

С акт за частна общинска собственост № 5092 от 13.05.2014 г. на основание чл.2, ал.1, 

т.2 от Закона за общинската собственост е актуван недвижим имот, представляващ 

земеделска земя с начин на трайно ползване – лозе с площ 629.00 кв.м., представляващ 

поземлен имот с идентификатор 72624.904.541 по КК и КР на гр. Добрич, одобрени със 

Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед № 18-

5147/17.04.2014г., 4 (четвърта) категория земя. 

За същият имот в архива на Областна администрация Добрич се съхранява Акт за 

държавна собственост № 3708/09.04.1979г.  

Препис от горепосоченият акт за общинска собственост е представен в Областна 

администрация Добрич за отписването му от актовите книги за държавна собственост, 

съобразно изискванията на чл.58, ал. 5 от Закона за общинската собственост. При 

разглеждането му се констатира, че не са налице достатъчни доказателства за това, че същият 

е станал общинска собственост по силата на закон, не са посочени документите съпътстващи 

доказването, че имота е преминал в собственост на общината по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ. 

Решението е оспорено пред Административен съд Добрич. Образувано е адм. 

дело №423/2014г. по описа на АС-Добрич. С Решение №127/27.10.2014г., 

административния съд отхвърля жалбата на Областен управител на област Добрич. 

Във връзка с подадена касационна жалба от Областен управител е образувано адм. дело 

№ 15249/2014г. по описа на Върховен административен съд. Съдът потвърждава 

решението на Административен съд Добрич. 
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Общински  съвет  община Тервел 

Общ брой на разгледаните протоколи на заседанията на общинския съвет от 

01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. – 7 бр. 

Приети решения на общинския съвет общо - 124 бр. 

Върнати за ново обсъждане решения - 4 бр. 

Оспорени пред Административен съд Добрич - 2 бр. 

 

Със Заповед № АК-04-9/04.03.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 1-26 от Протокол № 1, прието на заседание на 

Общински съвет Тервел, проведено на 13.02.2014г и мотивирано искане от ОС “Земеделие” 

гр. Тервел с вх.№ РД-01-7467/ 13.12.2013г. и писмо № РД-01-601/30.01.2014г., Общински 

съвет гр. Тервел, предоставя ПИ № 027102 с площ 150 кв. м., ПИ №025102 с площ 570 кв. м. 

и част от ПИ № 025002, с площ 400 кв. м. (ПИ № 025004 по скица - проект) и част от полски 

път (ПИ №000092 по скица - проект) с площ 166 кв. м. по КВС на с. Ангеларий, общинска 

собственост за настаняване на собственика Красимира Стоянова Атанасова с признато право 

на собственост, чрез съдебно решение. 

С настоящото Общински съвет Тервел, в отговор на мотивирано искане на Общинска 

служба „Земеделие” и съгласно решения на Районен съд гр. Тервел,  настанява  гражданката 

Красимира Стоянова Атанасова с признато право на собственост в имоти, общинска 

собственост. Техническа експертиза, извършена по време на дело пред Районен съд гр. 

Тервел, определя границите на имота, в който собственикът следва да бъде настанен. С оглед 

кадастралните изменения обаче, към настоящия момент горепосочения имот обхваща 

няколко площи, които – съобразно постановените съдебни решения и  разпоредбата на чл. 

297 от Гражданско-процесуалния кодекс – Общински съвет Тервел предоставя за 

настаняване на гражданката Красимира Стоянова Атанасова. Решението е взето от 

компетентния да се разпореди с общинско имущество орган, при спазване на процедурата по 

Закона за местното самоуправление и местната администрация.  

При постановяване на Решение №1/26 обаче, Общински съвет е нарушил 

разпоредбите на Закона за общинската собственост (ЗОС) и подзаконовите нормативни 

актове по неговото прилагане. Чл. 3 ал. 1 от ЗОС сочи, че общинската собственост бива 

публична и частна. Ал. 2 от същия определя и кое имущество има качеството «публична 

общинска собственост» и то е както следва:  имотите и вещите, определени със закон; 

имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното 

самоуправление и местната администрация, както и други имоти, предназначени за трайно 

задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския 

съвет. С оглед важността на имотите - публична общинска собственост, законодателят е 

предвидил тяхната засилена правна защита  Това намира израз в разпоредбите на чл. 7 от 

ЗОС и по-конкретно на ал.2, които изрично посочват, че горепосоченото имущество не може 

да се отчуждава и прехвърля в собственост на трети лица. От материалите към Решение  

№1/26 е видно, че парцел, част от имот с № 000092 по кадастралната карта на с. Ангеларий, в 

който се настанява гражданката Атанасова е публична общинска собственост, като същия 

съставлява „полски път” . По този начин Общински съвет Тервел се разпорежда с имот – 

публична общинска собственост, което – съобразно гореизложеното – е изрично запретено от 

закона. 

Отделно от горното, предмет на настоящата разпоредителна сделка е само част от 

имот с кадастрален номер 000092, като в Решение №1/26 Общински съвет Тервел извършва и 

неговата делба, съобразно скица-проект №001429/08.01.2014г. В конкретния случай, 

фактическия състав, имащ като правен резултат разделянето на визирания имот, не е 

завършен и на практика се осъществява разпореждане с имот, който към момента на сделката 

не съществува. 

    Следва да се отбележи, че Решение №1/26 на Общински съвет Тервел е постановено 

на основание Решение №60/28.06.2006г. и Решение 143/07.11.2007г., и двете на Районен  съд 

гр. Тервел, в изпълнение на императивната разпоредба на чл. 297 от Гражданско-

процесуалния кодекс (ГПК), сочеща, че влязлото в сила решение е задължително за съда, 

който го е постановил, и за всички съдилища, учреждения и общини в Република България. 

Съгласно чл. 5 от ГПК съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, а 
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когато те са непълни, неясни или противоречиви - според общия им разум. Следва да се 

посочи, че Основните принципи на правото не допускат със законосъобразни средства да се 

търси незаконосъобразен резултат, в случая – разпореждане с имот, публична общинска 

собственост. За да може Общински съвет Тервел да се разпореди легално с горепосоченото 

имущество е необходимо да осъществи делба на имот № 000092, като се съставят 

необходимите актове за общинска собственост и се впишат надлежно в Агенцията по 

вписванията. След това може да се пристъпи към  преобразуване на новосъздадения имот от 

публична общинска собственост в частна при спазване на процедурата в ЗОС и Закона за 

собствеността и ползуването на земеделска земя. Като последен етап по изпълнение на 

съдебните решения на Районен съд гр. Тервел общинския съвет следва да се разпореди с 

новия имот – частна общинска собственост в полза на гражданката Красимира Стоянова 

Атанасова.     

           Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение № 3 /33 от 13.02.2014г. 

Със Заповед № АК-04-24/12.06.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 3-44 от Протокол № 3, прието на заседание на 

Общински съвет Тервел, проведено на 30.05.2014г. за продажба чрез търг с явно наддаване 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ дворно място отредено за 

жилищно строителство с площ от 625.00 (Шестстотин двадесет и пет) кв. м, находящо се 

кв.20, УПИ  III411 по РП на с. Орляк. 

          Като правно основание за приемането му е посочен чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС  във 

връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в община Тервел, съгласно който Общинският съвет приема 

настоящото решение, да се продаде чрез търг с явно наддаване недвижим имот – частна 

общинска собственост представляващ - дворно място отредено за жилищно строителство с 

площ от 625.00  кв. м, находящо се кв.20, УПИ III411,  по РП на с. Орляк с площ от 625.00 

(Шестстотин двадесет и пет) кв. м, за който има съставен АЧОС № 2301/ 04.03.2014 г., с 

определена пазарна оценка 1 182.00(хиляда сто осемдесет и два) лв.  

          Съгласно чл. 5 от Закона за общинската собственост, общината удостоверява 

възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за 

общинска собственост. За да имат удостоверителна сила обаче, АОС трябва да са съставени 

при спазване на предвидените в закона процесуални правила. 

          С акт за частна общинска собственост №2301/04.03.2014 г. на основание §42 от ПЗР на 

ЗОС и чл.59 от ЗОС е актуван недвижим имот, представляващ - Дворно място УПИ III411, 

кв.20  по РП на с. Орляк, отредено за жилищно строителство с площ от 625.00 (Шестстотин 

двадесет и пет) кв. м, находящ се в с. Орляк, ул. ”Тринадесета” № 26. За същият имот в 

актовите книги за недвижими имоти – частна държавна собственост на Областна 

администрация Добрич се съхранява Акт за частна държавна собственост № 

2209/25.11.1983г.              

          Актуването на имотите - общинска собственост, е регламентирано с нормите на глава 

седма от ЗОС. Съществени правила се съдържат и в ЗДС и ППЗДС. 

           Всичките те са обединени около принципите, че акт за общинска собственост може да 

бъде съставен само за имот, изрично обявен от закона за такава собственост, и то след като 

бъде поискано отписването на този имот от Актовите книги за държавна собственост. 

           В константната си практика Върховният административен съд е приел, че изискването 

за отписване на съответния имот от актовите книги за държавна собственост (чл.78 от ЗДС,  

чл. 108, ал. 1 и 109 ал.1 и 2 от ППЗДС) е въведено с цел да бъде избегнато двойното 

записване на един и същ недвижим имот (и като държавна, и като общинска собственост).  

          Действително разпоредбата на §42 по ПЗР на ЗИД на ЗОС предвижда, че застроените и 

незастроените парцели и имоти - частна държавна собственост, отредени за жилищно 

строителство и за обществени и благоустройствени мероприятия на общините, съгласно 

предвижданията на действащите към датата на влизането в сила на този закон подробни 

градоустройствени планове преминават в собственост на общините, и в съответствие с това 

следва да се съставят актове за общинска собственост. 

          В настоящият случай Акта за частна общинска собственост е съставен на 04.03.2014г. 

За същият имот е имало вече съставен акт за частна държавна собственост 
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№2209/25.11.1983г. Чл.114 ал.2 от ППЗДС гласи, че общините и другите лица, които 

претендират за права върху имот, за който има съставен акт за държавна собственост, могат 

да се снабдят с документ за собственост, ако такъв не е издаван, след като бъде издадена 

заповед за отписване, а в случаите на чл. 113 – след влизането в сила на решението на съда. 

Ал.1 от същия посочва, че обстоятелствата, констатирани в акта за държавна собственост, 

съставен по надлежния ред, имат доказателствена сила до доказване на противното.  

          Следователно Община Тервел е трябвало да инициира пред Областния управител на 

област Добрич производство по деактуване на имота, описан в АДС №2209/25.11.1983г. и 

евентуално при неговото деактуване, общината да състави акт за общинска собственост, 

безспорно и в случаите, в които собствеността се придобива по силата на §42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС при наличие на предвидените в тази разпоредба предпоставки.  

          В случая, след като за имота актуван с АОС № 2301/ 04.03.2014 год.  има съставен акт 

за частна държавна собственост, който го предхожда по време, се налага извода, че не е 

спазена процедурата по отписване на имотите по реда на чл. 78, ал.1 от Закона за държавната 

собственост, чл.108 и чл.109 от ППЗДС.   

           Отделно от горното чл. 58, ал.5 от Закона за общинската собственост, гласи, че актът 

за общинска собственост за имот – държавна собственост, преминал в собственост на 

общината по силата на закон, се съставя съгласно изискванията на ал. 1 - 3. В 7-дневен срок 

от получаването на препис от вписания акт за общинска собственост областният управител 

отписва имота от актовите книги за държавна собственост и предава имота на общината.  

          При извършена служебна проверка се констатира, че към момента липсва депозирано в 

деловодството на Областна администрация Добрич от община Тервел уведомление, въз 

основа на което в условията на обвързана компетентност да се пристъпи към отписване на 

имота и съответното му предаване на общината. 

Върнатият за ново обсъждане административен акт е отменен от общинския съвет с 

Решение №4/63 от 08.07.2014г. 

Със Заповед № АК-04-26/22.07.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 4-67 от Протокол № 4, прието на заседание на 

Общински съвет Тервел, проведено на 08.07.2014г. С посоченото решение общински съвет 

Тервел, обявява ПИ № 000092 с площ 0.166 дка по КВС на с. Ангеларий от „публична“ в 

„частна“ общинска собственост и променя НТП на имота от „полски път“ в „др. жил. терен“. 

 При приемане на Решение № 4-67 обаче Общински съвет град Тервел не се е 

съобразил с разпоредбата на чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, която гласи, че земеделската земя, която 

не принадлежи на граждани или юридически лица, е общинска, а собствеността на общините 

върху пасища и мери е публична и може да бъде обявена за частна само при промяна на 

предназначението на тези имоти в определените в закона случаи. Видно от протокола от 

проведеното заседание в противоречие с горепосочената норма общинските съветници са 

приели решение с което е променен „начина на трайно ползване”, а не „предназначението на 

имота”. 

В противоречие с разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ, общинският съвет в едно 

решение е приел промяна на статута на имота от публична в частна общинска собственост и 

е променил начина на трайно ползване, без да е изразено предварително съгласие за промяна 

на предназначението, с определен срок на валидност, с което са нарушени императивни по 

своя характер разпоредби, което действащата съдебна практика безспорно приема като 

основание за незаконосъобразност на така постановения административен акт. 

 Решението е оспорено пред Административен съд Добрич. Образувано е адм. 

дело №447/2014г. по описа на АС-Добрич. С Решение №121/05.11.2014г., 

административния съд отменя решението на общинския съвет. Във връзка с подадена 

касационна жалба от Общински съвет Тервел е образувано адм. дело №15003/2014г. по 

описа на Върховен административен съд. Насрочено е заседание по делото на 

06.10.2015г. в 11:00 часа.  

          Със Заповед № АК-04-27/22.07.2014 г. на Областен управител на област Добрич е 

върнато за ново обсъждане Решение № 4-68 от Протокол № 4, прието на заседание на 

Общински съвет Тервел, проведено на 08.07.2014г. С посоченото решение общински съвет 

Тервел, обявява промяна в собствеността на ПИ № 72271.57.22 с площ 1438 кв. м. с НТП 

„пасище“, 72271.63.324 с площ 1723 кв. м. с НТП „пасище“ и 72271.57.23 с площ 309 кв. м. и 
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НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ по КК на гр. Тервел от „публична“ в 

„частна“ общинска собственост и променя НТП на имотите в „животновъдна ферма“.   

С настоящото решение Общински съвет – Тервел  обявява промяна в собствеността на 

ПИ № 72271.57.22 с площ 1438 кв. 09 кв. м. и НТП „за селскостопански, горски, ведомствен 

път“ по КК на гр. Тервел от „публична“ в „частна“ общинска собственост и променя НТП на 

имотите в „животновъдна ферма“. Решението е взето от орган, компетентен, съгласно Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, да извършва действия по 

разпореждане с имоти – общинска собственост. Същото е постановено при спазване на 

изискванията по отношение кворум и мнозинство, като гласуването е проведено поименно от 

общинските съветници. 

При приемане на Решение № 4-68 обаче Общински съвет град Тервел не се е 

съобразил с разпоредбата на чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, която гласи, че земеделската земя, която 

не принадлежи на граждани или юридически лица, е общинска, а собствеността на общините 

върху пасища и мери е публична и може да бъде обявена за частна само при промяна на 

предназначението на тези имоти в определените в закона случаи. Видно от протокола от 

проведеното заседание в противоречие с горепосочената норма общинските съветници са 

приели решение с което е променен „начина на трайно ползване”, а не „предназначението на 

имота”. 

В противоречие с разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ, общинският съвет в едно 

решение е приел промяна на статута на имота от публична в частна общинска собственост и 

е променил начина на трайно ползване, без да е изразено предварително съгласие за промяна 

на предназначението, с определен срок на валидност, с което са нарушени императивни по 

своя характер разпоредби, което действащата съдебна практика безспорно приема като 

основание за незаконосъобразност на така постановения административен акт. 

Отделно от гореизложеното, ОС Тервел, е извършил действие на управление т.е. 

променя статута на имот за който не е приложил акт за общинска собственост с което е 

нарушил разпоредбата на чл. 5 от ЗОС по силата, на който общината удостоверява 

възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за 

общинска собственост, надлежно вписани в Агенция по вписванията, въз основа на който да 

се извърши последваща промяна в собствеността на имота. Приложените към материалите по 

гласуваното решение скици на поземлени имоти на СГКК Добрич не биха могли да се 

приемат за документи, заменящи непредставените Актове за публична общинска 

собственост. 

Решението е оспорено пред Административен съд Добрич. Образувано е адм. дело 

№446/2014г. по описа на АС-Добрич. С Решение №151/15.12.2014г., административния 

съд отменя решението на общинския съвет.  Решението е влязло в сила.  

 

През отчетния период  не  са постъпвали  жалби срещу незаконосъобразни актове и 

действия на кметове на общини по реда на АПК. 

 

IX.УПРАВЛЕНИЕ, ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

1.Съставяне на актове за държавна собственост. 

През отчетния период са съставени общо 47 бр. актове за държавна собственост, от 

които 8 бр. за публична държавна собственост и 39 бр. за частна държавна собственост. 

Във връзка с влязла в сила кадастрална карта на съответното населено място и на 

основание чл.71, ал.1 и ал.2 от ЗДС са съставени 16 бр. АДС. 

За имоти, управлявани от Областен управител, са съставени 4 бр. АДС; За имоти, 

управлявани от други ведомства и по техни заявления, са съставени 43 бр. 

За имоти под управление на МЗХ, представляващи части от стопански дворове или 

ДПФ, са утвърдени общо 14 бр. 

 

2.Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна 

собственост. 
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Извършени са общо 125 отбелязвания по издадени АДС. 108 бр. са във връзка с 

издадени 59 бр. заповеди за деактуване; 17 бр. са във връзка с чл.73 от ЗДС – промяна в 

предоставените права на управление върху имота. 

З. Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост.  

3.1.В Областна администрация Добрич е образувана преписка, във връзка с постъпило 

искане на Кмета на община Добричка за прехвърляне на община Добричка правото на 

собственост върху три урегулирани имота в с. Дончево. Със Заповед № ДжС-09-07-

2/24.10.2014г. на Областния управител на област Добрич е отнето правото на управление 

върху трите имота от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и 

информационни системи“. След предоставяне на необходимите документи от страна на общ. 

Добричка, преписката ще бъде изпратена към МРРБ за внасяне в Министерски съвет.   

3.2.Чрез Областния управител на област Добрич, след Решение № 192/03.04.2014г. на 

Министерския съвет, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост е прехвърлено 

безвъзмездно правото на собственост върху три урегулирани имота в с. Петлешково, в полза 

на общ. Ген. Тошево.  

            3.3 Със заповед № ДжС-09-04-1/10.11.2014г. на Областния управител на област 

Добрич,  на основание чл.15, ал. 2 от Закона за държавната собственост е предоставен 

безвъзмездно за управление част от недвижим имот – частна държавна собственост, 

представляваща стаи с №№ 402, 403 и 407, с обща полезна площ 55, 85 кв. м. от 4-ти етаж на 

12 етажна административна сграда, находяща се в гр. Добрич, пл. „Свобода“ № 5 на 

Регионален инспекторат по образование гр. Добрич. С Договор са уредени правата и 

задълженията на страните по управлението им. 

3.4. Организирана е тръжна процедура за отдаване под наем на част от имот - 

частна държавна собственост, представляващ стая № 102 от фоайето на 1-ви етаж от сградата 

на бивш „Медицински колеж“, находяща се на ул. „Калиакра“ № 54 в гр. Добрич, с полезна 

площ 33 кв. м за офис, при начална тръжна цена 165,00 лв. без ДДС. В съответствие със ЗДС 

и ППЗДС е направено обявление в местен ежедневник, в сайта на Областна администрация 

Добрич и на информационното табло в сградата на администрацията. В предвидения в 

заповедта на Областния управител срок тръжни документи са закупени от една фирма и от 

същата фирма е подадено заявление за участие в търга. Търгът е спечелен при месечна 

наемна цена 166 лв. без ДДС от „БЪЛГАРИЯ ЕКО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД. 

             3.5. Във връзка с открити с Решение на Министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията тръжни процедури за продажба на имоти - частна държавна 

собственост, находящи се на територията на област Добрич, в управление на държавно 

предприятие „Железопътна инфраструктура” през отчетния период са проведени 2 търга с 

тайно наддаване за продажба на 2 имота. В съответствие със Закона за държавната 

собственост и Правилника за неговото прилагане търговете са проведени на 30.05.2014г. и 

16.06.2014г. в ДП „НКЖИ” гр. София. Протоколите на тръжната комисия са утвърдени от 

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и цялата преписка е 

изпратена на областния управител на област Добрич за издаването на заповед и сключване на 

договор с купувач, предложил най-високата цена за обекта. Достигната на търга от 

30.05.2014г. цена на имота е в размер на 50 100 лв. и на търга от 16.06.2014г. цена е  -  42 624 

лв. Същите ведно с дължимите по сделката данъци, такси и режийни разноски са постъпили 

по сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. 

3.6. Поради изтичане срока на 9 бр. Договори за наем, на основание чл. 19, ал. 5 от 

Закона за държавната собственост и чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагането му, са 

сключени Договори за наем без търг със следните наематели:  

- „Б Т К“ АД – отдадена част от „Старо училище“ в с. Свобода, общ. Добричка; 

- „Добруджанско еко мляко“ ООД – отдадена стая № 805, ет. 8 в Корпус 2, пл. 

„Свобода“ № 5; 

- „Асоциация за развъждане на черношарената порода в Б-я“ – отдадена стая № 408, 

ет. 4 в Корпус 2, пл. „Свобода“ № 5; 

- „Български пощи“ ЕАД – отдадена част от „Старо училище“ в с. Свобода, общ. 

Добричка; 

- „Български футболен съюз“  – отдадена стая № 409, ет. 4 в Корпус 2, пл. „Свобода“ 

№ 5; 
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- „Районна колегия на български зъболекарски съюз“  – отдадена стая № 602, ет. 6 в 

Корпус 2, пл. „Свобода“ № 5; 

- „Амбулаторна практика за първична мед. помощ – групова практика Кирилови“ 

ООД - отдадена част от „Селска здравна служба“ в с. Владимирово, общ. Добричка; 

- „Групова практика за първична мед. помощ по дентална медицина Викидент“ ООД - 

отдадена част от „Селска здравна служба“ в с. Ловчанци, общ. Добричка; 

- „Кооперация за първична мед. помощ Артемида“ ООД - отдадена част от „Селска 

здравна служба“ в с. Ловчанци, общ. Добричка; 

Сключени са 5 бр. анекси към Договори за наем за апартаменти в гр. Добрич: 

- ж.к. „Иглика”, бл. 1, вх. Д, ет. 5, ап. 15; 

- ж.к. „Балик”, бл. 16, вх. В, ет. 1, ап. 3; 

 -     ул. „Страцин”, № 4, вх. А, ет. 2, ап. 4; 

 -     ж.к. „Дунав”, бл. 22, вх. В, ет. 1, ап. 1; 

 -     кв. „Балик”, бл. 46, вх. Б, ет. 3, ап. 8  

3.7.   През отчетния период няма извършени разпоредителни сделки с имоти, 

управлявани от Областен управител на област Добрич. Поради липса на проявен интерес от 

страна на юридически и физически лица за закупуване на имоти или части от тях, 

управлявани от Областен управител на област Добрич, не са обявявани търгове за продажба. 

3.8. За изпълнение задълженията на Областния управител по Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, относно продажбата на имоти, с данъчна оценка над 10 000 

лв., са актуализирани необходимите документи за три имота, находящи се в с. Крушари, с. 

Земенци, общ. Крушари и с. Кочмар, общ. Тервел. 

4.Отписване на имоти - държавна собственост. 

През отчетния период по образувани преписки са издадени 59 бр. заповеди за 

отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост и 4 бр. заповеди за отказ. 

По искане на собственици е издадено удостоверение, че 3 бр. имоти са отписани от 

актовите книги за държавна собственост. 

  5.Надзор, опазване и защита на държавната собственост. 

Упражнява се регулярно надзор върху съставените АОС. През отчетния период, на 

основание чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската собственост, от общините на територията на 

област Добрич са изпратени общо 599 бр. АОС, в това число: 

- Община ДОБРИЧ е изпратила 91 акта за общинска собственост; 

- Община БАЛЧИК - 109 бр. АОС; 

- Община ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО - 138 бр. АОС; 

- Община КАВАРНА - 191 бр. АОС 

- Община ТЕРВЕЛ - 1 бр. АОС; 

- Община ДОБРИЧКА - 69 бр. АОС; 

- Община КРУШАРИ - 0 бр. АОС; 

- Община ШАБЛА - 0 бр. АОС. 

За всички изпратени АОС е извършена проверка за липса/наличие на актове за 

държавна собственост. За част от имотите по АОС, са изискани допълнителни документи, 

като удостоверения за идентичност по предходни планове на съответния имот. След 

извършената проверка преписките се архивират. 

6.Обстоятелствени проверки. 

През периода са издадени 376 бр. удостоверения за наличие или липса на акт за 

държавна собственост за имоти. 

7. Проверка за реституционни претенции. 

Извършени са проверки и са издадени 4 бр. удостоверения за реституционни 

претенции. 

   

8. Издадени копия на документи от архива на държавните имоти. 

Във връзка с подадени 19 бр. заявления от заинтересовани лица, са издадени заверени 

копия на документи от архива на държавните имоти. 

  

IX. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

1.Дейности по Закона за устройство на територията. 
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1.1.Изготвена е заповед за разрешение промяна на инвестиционните намерения след 

издадено разрешение за строеж за обект “Кабелна линия 20kV от подстанция “Нона” в ПИ 

№72624.620.23, гр. Добрич до главна разпределителна уредба /ГРУ/ и компенсиращ шунтов 

реактор /КШР/ в ПИ  77390.26.44  и от ГРУ до ветрогенератор в ПИ 77390.21.69 в землището 

на с. Храброво, Община Балчик” с възложители  „ХРАБРОВО УИНД 1” ООД – гр. Варна и 

„ХРАБРОВО УИНД 2” ООД – гр. Варна. 

1.2. Изготвена е заповед за одобряване на инвестиционен проект във връзка с промяна на 

инвестиционните намерения след издадено разрешение за строеж за обект “Кабелна линия 

20kV от подстанция “Нона” в ПИ №72624.620.23, гр. Добрич до главна разпределителна 

уредба /ГРУ/ и компенсиращ шунтов реактор /КШР/ в ПИ  77390.26.44  и от ГРУ до 

ветрогенератор в ПИ 77390.21.69 в землището на с. Храброво, Община Балчик” с 

възложители  „ХРАБРОВО УИНД 1” ООД – гр. Варна и „ХРАБРОВО УИНД 2” ООД – гр. 

Варна. 

1.3. Изготвена е заповед за разрешение промяна на инвестиционните намерения след 

издадено разрешение за строеж за обект “Вятърна електрическа централа – 2 броя 

ветрогенератори (ВГ) тип VESTAS V90, с номинална мощност 2.0MW, 690V, кабелна линия 

Ср.Н – L=2937м в землището на с. Храброво, Община Балчик, Област Добрич и ПИ 021068 в 

землището на с. Одърци, Община Добричка, Област Добрич” с възложител „”ХРАБРОВО 

УИНД 2 ООД – гр. Варна. 

1.4.Изготвена е заповед за одобряване на инвестиционен проект във връзка с промяна на 

инвестиционните намерения след издадено разрешение за строеж за обект “Вятърна 

електрическа централа – 2 броя ветрогенератори (ВГ) тип VESTAS V90, с номинална 

мощност 2.0MW, 690V, кабелна линия Ср.Н – L=2937м в землището на с. Храброво, Община 

Балчик, Област Добрич и ПИ 021068 в землището на с. Одърци, Община Добричка, Област 

Добрич”с възложител „ХРАБРОВО УИНД 2” ООД – гр. Варна. 

1.5.Изготвена е заповед за разрешение промяна на инвестиционните намерения след 

издадено разрешение за строеж за обект „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на 

„М САТ“ АД с изтегляне на оптичен кабел на територията на област Добрич“, етап: град 

Каварна – град Шабла с отклонение: град Каварна – с. Българево – с. Камен. с възложител 

„М САТ Кейбъл“ ЕАД. 

1.6. Изготвена е заповед за одобряване на инвестиционен проект във връзка с промяна на 

инвестиционните намерения след издадено разрешение за строеж за обект „Подземна тръбна 

мрежа за оптична свързаност на „М САТ“ АД с изтегляне на оптичен кабел на територията 

на област Добрич“, етап: град Каварна – град Шабла с отклонение: град Каварна – с. 

Българево – с. Камен. с възложител „М САТ Кейбъл“ ЕАД. 

1.7.Взето е участие в 2 заседания на общински експертен съвет по устройство на 

територията на община Каварна във връзка с приемане на решения за обекти, разположени в 

зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.  

     1.8.Организирана и проведена е комисия по проверка състоянието на две морски буни 

и дамба на територията на община Каварна. 

1.9.Регистриран технически паспорт № 016/10.02.2014 г. на строеж: „Изтегляне на 

оптичен кабел в съществуваща канална мрежа от кръгово кръстовище на път II – 27 км. 

77+747 (гр. Добрич) през съществуваща шахта км. 107+934 (град Балчик), пред силоз за 

зърно собственост на „Зърнени Храни България” АД, с връзка до трансмисионна точка на 

„Мобилтел” ЕАД” 

1.10.Регистриран технически паспорт № 017/05.03.2014 г. на строеж: „Подземна 

тръбна мрежа за оптична свързаност на „М-САТ” АД с изтегляне на оптичен кабел на 

територията на област Добрич“, етап: град Каварна – град Шабла с отклонение: град Каварна 

– с. Българево. 

1.11.Регистриран технически паспорт № 018/25.04.2014г., на строеж: “Малка вятърна 

електроцентрала от 1 (един) ветрогенератор тип VESTAS V112, с номинална мощност 3MW, 

височина на кулата - 119м, диаметър на ротора - 112м, находища се в ПИ 77390.21.69 в 

землището на с.Храброво, Община Балчик, Област Добрич. Главна разпределителна уредба 

(ГРУ) и Компенсиращ шунтов реактор (КШР) в ПИ 77390.26.44 в землището на с. Храброво, 

Община Балчик, Област Добрич Кабелна линия 20kV от подстанция „Нона” в ПИ 

Ns72624.620.23, гр. Добрич до Главна разпределителна уредба (ГРУ) и компенсиращ шунтов 
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реактор (КШР) в ПИ 77390.26.44 и от ГРУ до ветрогенератор в ПИ 77390.21.69 в землището 

на с. Храброво, Община Балчик. Кабелна линия 20kV от ГРУ в ПИ 77390.26.44 в землището 

на с. Храброво до съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) тип ЪМ 20°-952 на ВЕЯ 

„Керамзит”, находящ се в ПИ 77390.26.45 в землището на с. Храброво, Община Балчик, 

Област Добрич. 

1.12. Регистриран технически паспорт № 019/25.04.2014г., на строеж: „Ветрогенератор 

ВГ-1 тип VESTAS V112, с номинална мощност 3MW, височина на кулата - 119м, диаметър 

на ротора 112м и кабелна линия 20kV от ВГ-1 до ГРУ в ПИ 77390.26.44, в землището на с. 

Храброво, Община Балчик, Област Добрич” I - ви етап от строеж: „Вятърна електроцентрала 

- 2 броя ветрогенератори тип VESTAS V112, с номинална мощност 3MW, височина на кулата 

- 119м, диаметър на ротора - 112м и кабелна линия СрН - 1_=2937м в землището на с. 

Храброво, Община Балчик, Област Добрич и ПИ 021068 в землището на с. Одърци, Община 

Добричка, Област Добрич” 

1.13. Взето е участие в 4 заседания на комисията по приемане на специализирани 

карти и регистри на обекти по чл.6, ал.4 и ал.5 от Закона за устройство на Черноморското 

крайбрежие, на територията на област Добрич, съвместно с МРР и СГКК – Добрич (дюни). 

1.14.Взето е участие в 2 заседания на комисията по приемане на специализирани карти 

и регистри на обекти по чл. 6, ал.4 и ал.5 от Закона за устройство на Черноморското 

крайбрежие, на територията на област Добрич, съвместно с МРР и СГКК – Добрич 

(брегоукрепителни съоръжения). 

1.15. Изготвена заповед за разрешение изработването на Подробен устройствен план - 

Парцеларен план за изграждане на елемент на техническата инфраструктура за обект „Подземен 

електропровод 20kV, свързващ 20 броя ветрогенератори, разположен на територията на с. Пролез 

и с. Горичане, община Шабла и с. Видно, община Каварна” с възложител „ВАРНА ГРИЙН 

ЕНЕРДЖИ” ООД. 

1.16.Изготвена заповед за разрешение изработването на Подробен устройствен план - 

Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на елемент на техническата инфраструктура - обект 

„Подземен електропровод 20kV, свързващ 18 броя ветрогенератори, разположен на територията на 

с. Горичане, община Шабла и с. Раковски, община Каварна” с възложител „НЕДЯЛКОВ 

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД. 

 2.Участие в дейността на междуведомствени комисии 

- Служител в дирекция „АКРРДС“ на Областна администрация – Добрич е постоянен 

член на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ към ОД „Земеделие“ – Добрич, назначена от 

Министъра на земеделието и храните, за утвърждаване на площадки или трасета на линейни 

обекти и за смяна на предназначението на земеделски земи. За периода комисията е провела 

5 заседания, на които са разгледани 63 броя преписки. 

- Служител в дирекция „АКРРДС“ на Областна администрация – Добрич е постоянен 

член на комисията по чл.45 от ППЗСПЗЗ, назначена от директора на ОД „Земеделие“ – 

Добрич, на чиито заседания се разглеждат и приемат планове на новообразуваните имоти за 

територии от област Добрич, застроени със сгради и съоръжения – имущество на 

организациите по §12 от ПЗРЗСПЗЗ. 

За периода комисията е провела 11 заседания, на които са разгледани 13 броя преписки. 

- Служители в дирекция „АКРРДС“ на Областна администрация – Добрич са 

извършили 3 проверки във връзка с изпълнение задълженията по договорите на наемателите 

на морски плажове, отдадени под наем от Областния управител на област Добрич. 

 

 

 

 

XI.РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА  

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИР И ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ И 

КОМИСИИ 

1.Регионален съвет за развитие на СИР 

През 2014 г. са проведени 4 заседания на Регионалния съвет за развитие на 

Североизточен район. 
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На заседанието проведено на 08.04.2014 г. в гр. Добрич един от акцентите в дневния 

ред бяха целите и резултатите от научните изследвания, свързани с риска от климатичните 

промени и бедствия, в подкрепа на устойчивото решение на екологичните проблеми в 

Североизточен район. В тази връзка бяха представени следните три проекта: Проект 

„Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат“ и Проект 

„Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете“, финансирани по 7-ма рамкова 

програма на ЕС, представени от Института по океанология - Варна и Проект „Интегрирана 

система за прецизно и устойчиво управление на рисковете за земеделското производство, 

характерни за района на Добруджа”, представен от Добруджанския земеделски институт– 

гр. Генерал Тошево. 

Секретариатът представи обобщена информация за 2013 г., относно изпълнението и 

социално-икономическото въздействие на оперативните програми за периода 2007-2013 г. на 

територията на Североизточен район. Представена беше актуална информация, относно 

напредъка в разработването на Договора за партньорство на Р. България с ЕС и оперативните 

програми за периода 2014-2020 г. 

В хода на заседанието бяха взети и следните по-важни решения, свързани с 

оптимизиране и осигуряване дейността на съвета: 

- в срок до 30 април 2014 г., Председателят, със съдействието на Секретариата да 

изготви и изпрати аргументирано искане до министър-председателя, с копие до министъра на 

финансите, за предоставяне към бюджетите на Областните администрации в Добрич и 

Шумен на целеви средства за финансиране на Годишната индикативна програма за дейността 

на съвета през 2014 г. 

- в срок до 30 април 2014 г. да бъде подготвено и изпратено писмо до министъра на 

финансите, за предоставяне на целеви средства към бюджетите на областните 

администрации и общините в Североизточен район, които да осигурят финансирането на 

Последващите оценки и Окончателните доклади за изпълнението на Областните стратегии и 

Общинските планове за развитие 2007-2013 г. 

През 2014 г. не бяха предоставени целеви средства в бюджета на Областна 

администрация Добрич за финансиране на Годишната индикативна програма за дейността на 

съвета през 2014 г. и за финансиране за изготвяне на Последваща оценка и Окончателен 

доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие 2005-2015 г. 

На проведеното на 26.06.2014 г. заседание в гр. Добрич, основен акцент в дневния ред 

бе Годишния доклад за 2013 г., свързан с изпълнението на Актуализирания документ за 

изпълнение на Регионалния план за развитие в Североизточен район 2011-2013 г., който 

беше представен от Секретариата на съвета и приет от Регионалният съвет за развитие на 

Североизточен район.  

Като продължение на инициативата за представяне на ключови за Североизточен 

район секторни политики за периода 2014-2020 г., фокусът на вниманието на заседанието бе 

насочен към тенденциите в развитието и производството на екологична енергия. 

В тази връзка представител на Агенцията за устойчиво енергийно развитие представи 

информация с актуални данни за показателите на произведената електрическа енергия от 

ВЕИ през 2013 г. в Североизточен район. С развитието и перспективите на обучението по 

ВЕИ в Техническия университет - Варна, членовете на Съвета бяха запознати от 

представител на Техническия университет – Варна. 

Специални гости на заседанието по тази тема бяха учениците Илиян Еминовски и 

Джем Мехмед от Професионалната гимназия по електротехника – Варна, които 

демонстрираха своите отличени проекти на проведената през април 2014 г. Национална 

ученическа конференция „Енергия на бъдещето”. 

Представена беше още информация, относно хода на изпълнение и финализиране на 

проекти по Оперативните програми 2007-2013 г. в Североизточен район, през първото 

шестмесечие на 2014 г. и актуална информация, относно етапа на разработване на 

Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г.  

Следващите две заседания на РСР в СИР бяха проведени на 16.10.2014 г. и 04.12.2014 

г. в гр. Шумен. 
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На заседанието от 16.10.2014 г., Регионалният съвет за развитие обсъди и прие 

Годишна индикативна програма, в която са заложени основните цели и приоритети за 

дейността на Съвета през 2015 г. 

Представител на работния екип, определен да изготви Последващата оценка, относно 

изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2007-

2013 г., запозна членовете на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен 

комитет в СИР с методиката и основните насоки за разработване на оценката. 

Един от акцентите в дневния ред на заседанието беше представянето на проекти, 

насочени към устойчиво развитие на туризма в област Шумен, на база богатото й природно и 

културно-историческо наследство: „Корените на България“ и „Оттука започва България“, 

финансирани по ОПРР 2007-2013 г., с бенефициент Община Шумен и „Устройство и 

управление на Природен парк „Шуменско плато” и „Природен парк ”Шуменско плато” - 

европейски парк за бъдещето”, финансирани по ОПОС 2007-2013 г., с бенефициент ДПП 

”Шуменско плато”. Преподаватели от Шуменския университет "Епископ Константин 

Преславски" представиха перспективите за обучение по специалностите „География“, 

„Туризъм“, „История“, „Археология“ и „Културно-историческо наследство и туризъм“ и 

възможностите за успешна реализация на завършилите студенти на територията на област 

Шумен и Североизточен район. 

Секретарят на РСР СИР представи обобщена информация за първото полугодие на 

2014 г., относно изпълнението и въздействието на 7-те Оперативни програми, както и на 

други програми съфинансирани от Европейските фондове за периода 2007-2013 г., върху 

социално-икономическото развитие на Североизточен район. 

Представителят на Централното координационно звено запозна присъстващите със 

сключеното с Европейската комисия, Споразумение за партньорство с Република България 

във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове през 

програмния период 2014-2020 г. Споразумението за партньорство е националният 

стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през периода 2014-2020 г. С 

документа се определя стратегията на страната ни и нейните приоритети за изпълнение на 

Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в 

областта на рибарството. 

 Основен акцент в дневния ред на заседанието от 04.12.2014 г. бе обсъждането на 

Доклада за резултатите от Последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за 

развитие в Североизточен район 2007-2013 г., изготвен и представен от независимия 

оценител - ФРМС „Консулт” ЕООД. 

 В рамките на периода между двете заседания, областните управители от района 

организираха набирането на първична информация за целите на Последващата оценка, 

относно изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 

г., чрез попълване на анкетни карти и оценъчни матрици, които бяха предоставени за анализ 

и обобщение на фирмата, изготвила оценката. Представителите на Управляващите органи на 

Оперативните програми, членове на Регионалния координационен комитет, представиха 

актуална информация за периода януари-ноември 2014 г., относно изпълнението и социално-

икономическото въздействие на Оперативните програми за периода 2007-2013 г. на 

територията на СИР и запознаха присъстващите с напредъка в подготовката на оперативните 

програми за периода 2014-2020 г.  

 Представител на Управляващия орган на най-новата Оперативна програма „Фонд за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ направи кратка презентация, в която 

представи етапа на подготовка, основните цели и приоритети на Програмата. Оперативната 

програма се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в 

периметъра на който попадат хранителният недоимък, бездомността и материалните 

лишения, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета, от 11 март 2014 г. 

Инициативата за представяне и обсъждане на заседанията на Регионалния съвет за 

развитие в Североизточен район на ключови за развитието на района секторни политики, 

програми и проекти, с участието на свързани със съответния сектор лица и организации, бе 

продължена на това заседание с актуална информация за изпълнението на Областните 
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стратегии за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. от четирите областни 

администрации. Представени бяха и значими проекти и добри пилотни практики за 

предоставяне на социални услуги, изпълнявани на територията на четирите области от 

Североизточен район.   

 В изпълнение целите на държавната политика в областта на стратегическото 

планиране и програмиране на регионалното развитие, по Проект "Разработване на социално-

икономически анализ за нуждите на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г. на МРРБ, бе 

представен актуализиран социално-икономически анализ на регионалното развитие в 

България. Представител на „Обединение Регионални анализи за 2014+“ – изпълнител на 

проекта, представи Окончателните резултати от анализа на градското развитие в България. 

2.Областен съвет за развитие 

През 2014 г. не бяха проведени заседания на Областния съвет за развитие на Област 

Добрич. 

През 2014 г. беше планирано провеждане на поне едно заседание на Областния съвет 

за развитие на Област Добрич във връзка с приемане на Последваща оценка и финален 

доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Добрич за периода 

2005-2015 г. Въпреки няколкократни заявления за осигуряване на целеви средства, изпратени 

до Министерство на финансите и Министерски съвет, постъпиха отрицателни отговори и 

средства не бяха осигурени. Изготвянето на последващи оценки и финални доклади на 

Областните стратегии за развитие се възлагат на независима организация. Поради факта, че 

не бяха изготвени последващата оценка и финален доклад на Областната стратегия за 

развитие на Област Добрич за периода 2005-2015 г., не беше проведено планираното 

заседание на Областния съвет за развитие на Област Добрич. 

3.Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Добрич 

На основание чл.49, ал.7 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета 

(ППЗНП) и чл.25, ал.4 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО), във 

връзка с необходимостта от представяне и обсъждане на предложението за държавен план-

прием  2014/2015 г. на заседание на Комисията по заетост и спазването на графика за защита 

на план-приема в Министерство на образованието и науката, на 28.01.2014 г. в зала 

“Пресцентър” на Областна администрация-гр. Добрич се проведе работно заседание на 

Комисията по заетост към областния съвет за  развитие, на което началникът на Регионален 

инспекторат по образованието – Добрич представи за обсъждане и утвърждаване 

предложението за държавен план-прием 2014/2015 г.  

 На 29.10.2014 г. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация Добрич се проведе 

работно заседание на Комисията по заетост, на която се разгледаха постъпилите 

предложения за Регионални програми за заетост и обучение, в изпълнение на чл.31 от Закона 

за насърчаване на заетостта, за включване в Националния план за действие по заетостта през 

2015 г. (НПДЗ – 2015 г.). На вниманието на министъра на труда и социалната политика, за 

одобрение бяха изпратени 6 регионални програми, т.е. регионална програма за заетост и 

обучение, изготвена от общините Генерал Тошево, Шабла, Тервел, Балчик, Добричка и 

Крушари. В 6-те програми през 2015 г. се предвиждаше да бъдат включени общо 488 

безработни лица, на които ще се осигури заетост до 9 месеца. От тях в квалификационно 

обучение да бъдат включени 25 безработни лица. За реализацията на предложенията за 

регионални програми са необходими  2 007 388лв., от които от Държавния бюджет 1 962 218 

лв. 

През 2014 г. са проведени две заседания на комисията, от които : 

1. обсъждане на предложение на началника на Регионален инспекторат по 

образованието за държавен план – прием 2014/2015 г.; 

2.  обсъждане и гласуване за изпращане в Министерство на труда и социалната 

политика на постъпилите от област Добрич, предложения за регионални програми и проекти 

за заетост и обучение. 

4.Областна комисия по социална политика и Звено за мониторинг и оценка 

Основен и разширен екип на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015 г.).  

През отчетния период са провеждани регулярни работни срещи на основния екип на 

ЗМО. Изискани и са обобщени доклади за изпълнението на общинските планове за развитие 
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на социалните услуги в общините, намиращи се на територията на област Добрич. Във 

връзка с изготвянето на междинен доклад за развитието на социалните услуги в Област 

Добрич, на упълномощените представители на фондация „Лумос“ клон България е оказване 

помощ при набиране на информация. Извършено е посещение на социалните услуги, 

предоставящи се на територията на област Добрич. 

  На 10.02.2014 г. в зала „ Пресцентър ” на Областна администрация -Добрич се проведе 

работно заседание на разширения екип на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015г.),  

определено със Заповед РД-11-10-100/15.04.2011г. на Областния управител на Област 

Добрич. На заседанието се представиха постигнатите резултати в развитието на социалните 

услуги през 2013г., в сравнение с плана за изпълнение на стратегията. Готовност за 

разкриване на нови социални услуги през 2014г. Представи се информация, относно работата 

на Основния екип на ЗМО през 2013г., междинен доклад от извършения мониторинг на 

социалните услуги, реализиращи се на територията на областта.  

 На 04.07.2014 г. в зала „ Европа ” на Областна администрация -Добрич се проведе 

работно заседание на разширения екип на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015г.),  

определено със Заповед РД-11-10-100/15.04.2011г. на Областния управител на Област 

Добрич, на което се представи Междинен доклад, относно изпълнението на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015г.). Междинният 

доклад е изготвен от външни експерти, в лицето на Фондация „Лумос“, с която Областна 

администрация Добрич има подписан Меморандум за сътрудничество. Представи се и 

информация за приети годишни планове за развитие на социалните услуги (за 2015 г.), 

приети от общински администрации, намиращи се на територията на област Добрич; Начин 

на доказване на изпълнението: Основен екип- 4 заседания ; Разширен екип – 2 заседания;  

Изготвена междинна оценка по изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги в Област Добрич 2011-2015 г. 

5. Постоянно действаща областна комисия по транспорт 

През 2014 г. са проведени 2 заседания на Областната комисия по транспорт, на които 

са приети и предложени за утвърждаване от Областния управител на област Добрич, 

следните промени в маршрутни разписания: 

- промени в маршрутни разписания от областната транспортна схема по линиите 

Добрич  - Свобода - Габер и  Добрич – Лозенец – Благовец – Добрич; 

- промяна в маршрутно разписание от републиканската транспортна схема по 

линията Шумен - Тервел. 

Утвърдените промени в маршрутни разписания са изпратени на съответните 

възложители на превозите. 

6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. 

През 2014 г. са проведени 2 заседания на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата. 

На първото заседание, проведено на 29.04.2014г. се извърши следното: 

-Обсъждане и приемане на отчети за мерките и действията на институциите, 

представени в комисията, за периода октомври 2013г. – април 2014г.; 

-Обсъждане и гласуване на проект за Регионален план за действие с цел подобряване 

безопасността на движението и намаляване на жертвите по пътищата на област Добрич за 

периода 2014-2015г; 

-Представяне на вниманието на институциите, членове на Комисията, на 

Националната кампания на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа” в 

частта й „Детска безопасност на пътя и в превозното средство”. 

На второто заседание, проведено на 31.10.2014г. се извърши следното: 

-Обсъждане и приемане на отчети за мерките и действията на институциите, 

представени в комисията, за периода май 2014 г. – октомври 2014 г.; 

-Информация от институциите, представени в комисията, за планирани мероприятия 

на месно ниво, във връзка с отбелязване на световния ден за възпоменание на жертвите на 

пътнотранспортни произшествия – 16.11.2014 г. 
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Кампанията за детската безопасност е част от инициативите за отбелязване на 2014 г. 

като Година на правата на детето. В  рамките на кампанията е предвидено да бъдат 

направени обучителни срещи в училища и детски градини, ще бъдат организирани кръгли 

маси и семинари. 

На проведеното на 29.04.2014 г. заседание на Областната комисия по безопасност на 

движение по пътищата - област Добрич, на вниманието на присъстващите членове се 

представи информация, свързана с кампанията за детска безопасност..  

Програмата на кампанията за детска безопасност и регламентите към нея са 

публикувани на електронната страница на Държавна агенция за закрила на детето. 

8.Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

  -На 25.02.2014 г. в зала „Пресцентър” на Областна администрация Добрич  се проведе 

работно заседание на Областния съвет по етническите и интеграционните въпроси. На 

заседанието се представиха доклади за извършени дейности и предприети мерки по 

изпълнение на общинските планове за действие, в изпълнение на Областната стратегия за 

интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, за периода от 01.01.2013 г. до 

31.12.2013 г. 

На общинските администрации, намиращи се на територията на област Добрич са 

изпратени предварителни насоки за изготвяне на Общинските планове за действие 2014 – 

2020 г. Насоките са изготвени от секретариата на Национален съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси. На вниманието на бенефициентите е предоставяна 

информация за програми, подкрепящи проекти за интеграция на малцинствата. 

-изготвени са  доклади за извършени дейности и предприети мерки по изпълнение на 

общинските планове за действие, в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация. 

9.Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча 

През 2014 г. не беше проведено заседание на Регионален консултативен съвет по 

опазване на горите, рибата и дивеча в Област Добрич. Издадена беше Заповед на областен 

управител № ОКД-07-02-2/26.08.2014 г. за актуализиране на състава на Регионален 

консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата за Област Добрич. 

10.Областен съвет за тристранно сътрудничество 

В деловодството на Областна администрация Добрич постъпи искане с вх.№ ОКД-04-

05-1/04.07.2014г., въз основа на което Председателя на Синдикален регионален съюз на КТ 

„Подкрепа“- Добрич инициира свикване на извънредно заседание на Областният съвет за 

тристранно сътрудничество (Обл. СТС). На основание чл.3г, ал.2 от Кодекса на труда и чл.6, 

ал.3 от Правилника за дейността на Съвета, на 08.07.2014 г. и 14.07.2014 г. в зала 

„Пресцентър” на Областна администрация Добрич се проведоха  заседания на Обл.СТС, на 

която се предостави информация, свързана с предстоящите масови съкращения в 

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД Добрич и започнала процедура по масови съкращения на 

основание чл.130а, ал.1 от Кодекса на труда. През 2014 г. са проведени 2 заседания на 

областния съвет за тристранно сътрудничество, на които са разгледани и обсъдени следните 

въпроси: 

На първото заседание - разглеждане на внесен сигнал от СРС Подкрепа, за масови 

съкращения в „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Добрич; 

На второто заседание – доразглеждане на въпроса за масовите съкращения в 

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Добрич съвместно с управителя на „Тролейбусен 

транспорт“ ЕООД гр.Добрич; 

11.Областна епизоотична комисия   

През 2014 г. Областната епизоотична комисия проведе четири заседания. На първото 

от тях е обсъдено изпълнението на Националната програма за контрол и изкореняване на 

болестта бяс на територията на Република България, чрез орална ваксинация на лисиците 

срещу бяс, одобрена със заповед на Министъра на земеделието и храните с № РД 09-

147/12.03.2014 г. и одобрена за съфинансиране с решение на ЕК с № 2013/722/ЕС е свикана 

Областната епизоотична комисия на заседание, което е проведено на 18.06.2014 г. в сградата 

на Областна администрация – Добрич.  
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На второ си заседание  Комисията бе свикана  във връзка със Заповед № РД11-842/ 

20.06.2014 г. на проф. Пламен Моллов – изпълнителен директор на Българска агенция по 

безопасност на храните, като при обсъждането на въпросите визирани в заповедта са 

набелязани конкретни мерки за недопускане на поява и разпространение на заразни болести 

по животните, вследствие на обилните валежи. 

Третото заседание на комисията е във връзка със Заповед № РД 11-1244/ 29.07.2014 г. 

на проф. Пламен Моллов - изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на 

храните по повод констатирани случаи на болестта „Син език” на територията на област 

Шумен и включването на област Добрич в предпазна и наблюдавана зона. Заседанието е 

проведено на 01.08.2014 г. в Областна администрация – Добрич и на него са обсъдени мерки 

за превенция и предотвратяване на навлизане на заболяването на територията на областта. 

Последното четвърто заседание е проведено на 28.11.2014 г. в Областна 

администрация – Добрич, във връзка с констатирани случаи на болестта инфлуенца по 

птиците в Кралство Холандия, Федерална република Германия и Великобритания и 

опасността заболяването да проникне на територията на страната ни. 

12.Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и 

омбудсмана. 

През 2014 г. комисията проведе 6 заседания, на които бяха разгледани 3 бр. преписки 

– сигнали на граждани. В по-голямата си част проблемите, посочени в сигналите, са от 

местно значение – недоволство от работата на служители на община Добричка и от 

дейността на кметския наместник на с. Змеево, община Балчик, както и 1 сигнал против 

събарянето на заведение, намиращо се в непосредствена близост до Двореца в гр. Балчик. 

За посочения период са изготвени 50 протокола от заседания на комисията за работа с 

предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността 

на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които 

осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, 

предоставящи обществени услуги на територията на областта, 44 от тези протоколи са за 

непроведено заседание, поради липса на основание за провеждане на редовно заседание, а 

именно – при липса на постъпили предложения или сигнали, както и при липса на проект на 

решение по постъпило предложение или сигнал. 

 13.Областна комисия „Военни паметници“ 

В областна администрация Добрич е създадено досие за всеки един военен паметник 

на територията на областта. Министерство на отбраната разполага с анкетни карти и снимков 

материал за всички военни паметници на територията на областта за попълване на 

Националния регистър на Военните паметници.  

В изпълнение на чл. 6, ал. 4 от Закона за военните паметници и заповед № ОКД-08-02-

1/12.12.2014 г. на Областния управител бе актуализиран състава на областна комисия Военни 

паметници. 

В изпълнение на т. 8.4. от Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна 

индустрия и сигурност на доставките за дейностите по отбранително-мобилизационна 

подготовка през 2014 г., е изготвен Календар на честванията на военните паметници на 

територията на Област Добрич и е изпратен в Министерство на отбраната. 

В областна администрация Добрич се получи писмо от Областния управител на 

област Габрово с предложение за съдействие в инициативата „Осинови паметник”, която да 

бъде превърната в национална и съпътстваща Националното честване на Шипченските боеве. 

Тя е насочена към познаване и опазване на историческите старини, не само като паметници 

на материалната култура, но и като предаване на знание от поколение на поколение, което е 

свързано с националното ни достойнство, духовност и традиционни български ценности. 

Инициативата е припозната и от Президента на Република България.  

Областният управител на област Добрич подкрепи идеята и в тази връзка на 

03.06.2014 г. в областна администрация бе организирана и проведена работна среща с 

Директора на Регионалния исторически музей, Началника на Регионалния инспекторат по 

образованието и Областния управител, на която се уточниха задачите, реда и начина на 

взаимодействие и сътрудничество.  

Към момента на територията на област Добрич идеята е реализирана и всички 

паметници са осиновени от учащите се в областта. 
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В изпълнение на заповед №ОХ-605/21.08.2014 г. на Министъра на отбраната, относно 

определяне на ред за водене и съдържанието на Националния регистър и картотека на 

военните паметници и определяне на длъжностните лица за осъществяване на ръководство и 

контрол бе изпратена в Министерство на отбраната актуална информация за Областния 

регистър на военните паметници. 

През отчетния период няма постъпили в областна комисия „Военни паметници“ 

искания за целево финансиране на ремонт на паметници в тежко състояние и възстановяване 

на разрушени такива. Поради това не са изпращани заявки до Министерство на финансите. 

14.Областен съвет по условия на труд 

            През 2014 г. са проведени три заседания на областната комисия по условия на труд: 

На първото са обсъдени и определени  критерии, по които ще се разгледат номинации 

през 2014 относно награждаване на фирми от област Добрич, за значим принос за 

осигуряване на безопасност и здраве при работа 

На второто заседание са разгледани кандидатури за награждаване и на третото 

заседание са определени фирмите за награждаване . 

 Във връзка с отбелязване Международния ден за безопасност и култура на труда 

(28.04.2014 г.) и на основание Решение № 2 по протокол № 2 / 18.12.2013 г. от заседание на 

Областния съвет по условия на труд /Решение №2 „ Да се определят критериите, по които 

ще се разглеждат номинации през настоящата 2014 г., относно награждаване на фирми 

от област Добрич, за значим принос за осигуряване на безопасност и здраве при работа“/, 

на 28.03.2014 г. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация – гр. Добрич бе проведено 

заседание на Областния съвет по условия на труд, на което се определиха критериите, по 

които ще се разглеждат номинации през настоящата 2014 г., относно награждаване на фирми 

от област Добрич, за значим принос за осигуряване на безопасност и здраве при работа. В 

резултат на направените предложения, Областният съвет взе решение да предостави първата 

награда на шивашка фирма „Дека” ООД гр. Тервел, която попада в категорията голямо 

предприятие с над 350 служители. На следващо място награда за средно голяма фирма се 

предостави на фирма „Булмат” ЕООД гр. Добрич, която е направила големи инвестиции по 

отношение на осигуряване на безопасни условия на труд. По отношение на изложеното 

следва да се отбележи, че през 2013 г. фирмата е кандидатствала по програма „Развитие на 

човешките ресурси”. На трето място в категория „Малка фирма”, осигуряваща безопасни 

условия на труд, награда се присъжда на фирма „Еко Булстандарт” ООД гр. Генерал Тошево, 

която е специализирана в областта на хранително-вкусовата промишленост, отрасъл, 

изискващ огромни инвестиции.  

 15. Областен съвет  по енергийна ефективност 

Със  Заповед № РкД-22-42 от 11.12.2014 г. на областен управител на област Добрич е 

определен състав на областен съвет по енергийна ефективност. 

 16. Областна комисия за развитие на младежта и спорта 

Със  Заповед № РкД-22-43 от 16.12.2014 г. на областен управител на област Добрич е 

създадена  Областна комисия за развитие на младежта и спорта.  

  

 

 

 

XII.ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ОБЛАСТНА

 АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ 

 

1.Програма „Старт на кариерата” 

  В отговор на писмо, регистрирано в деловодството на Областна администрация – 

Добрич с вх.№ РкД-35-28 от 14.07.2014 г., на основание отправените указания, свързани с 

попълването на заявка за финансиране на работни места по Програма „Старт на кариерата“, 

на вниманието на министъра на труда и социалната политика бе изпратена заявка от 

Областна администрация Добрич, с която се заяви желанието  за  включване в Програма 

„Старт на кариерата“ през 2014 г. като заявения брой е за три работни места. 

Считано от 05.01.2015 г. Областна администрация – гр. Добрич усвоява одобрените 

три работни места. Продължителността на заетост е  9 месеца. 
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В изпълнение на стартирала процедура по Програма за летни студентски стажове в 

държавната администрация за 2014 г. Областна администрация Добрич заяви потребност от 

три стажантски места: 1 (едно) стажантско място, с професионална направление: 

„Администрация и управление“, определено за Звено „Комплексно обслужване” при 

Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”; 

1 (едно) стажантско място, с професионално направление „Право“, определено за Дирекция 

„Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”; 1 (едно) 

стажантско място, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, 

определено за Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна 

собственост”; 

Желание за едномесечно стажуване за работното място с направление „Право“ прояви 

едно лице, което през месец август успешно проведе своя стаж. 

2.Регионална програма за заетост     
В деловодството на Областна администрация - гр. Добрич постъпи писмо с вх.№ РР-

05-12 от 25.04.2014 г. от г-жа Росица Янкова, заместник министър на труда и социалната 

политика, с което Областния управител на област Добрич бе уведомен, че Министерството 

на труда и социалната политика, в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи 

стартира нова програма – Национална програма „Сигурност“, включена в Националния план 

за действие по заетостта през 2014 г., допълнен с Решение № 172 на Министерски съвет от 27 

Март 2014 г. Целта е да се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности 

по опазване на обществения ред. Със средства от бюджета на МТСП ще се финансира 

трудово възнаграждение (340 лв.) на лицата за действително отработено време, 

допълнителните възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в 

нормативните актове по прилагането, възнагражденията за основен платен годишен отпуск 

по чл.155 или 319 от Кодекса на труда, възнаграждения по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално 

осигуряване и дължимите вноски за сметка на работодателя и фондовете на ДОО, както и за 

фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната 

здравноосигурителна каса. След последвала процедура по кандидатстване, Областна 

администрация Добрич е одобрена за общо 230 работни места, за населени места, намиращи 

се на територията на община Добричка, Тервел, Крушари, Шабла и Генерал Тошево. Към 

дата 21.07.2014 г. са назначени общо 228 от 230 лица. Заетостта на наетите лица е 8 месеца. 

3.Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 

През 2014 г. Областният управител на Област Добрич беше работодател и по 

Национална програма „Нова възможност за заетост“. По програмата работи едно лице. 

През месец Януари 2014 г. започна изпълнението на одобрения проект на Областен 

управител на Област Добрич по Национална програма „От социални помощи към 

осигуряване на заетост” - 2014 г. Програмата предвижда заетост на едно лице, в рамките на 

12 месеца. 

4.Проект „Повишаване ефективността на работа в областна администрация 

Добрич”  
На 25 Април 2014 г. между Областна администрация Добрич и Министерство на 

финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ 

(ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма “Административен капацитет“ бе сключен 

Договор № А13-22-28/25.04.2014 г. за изпълнение на проект „Повишаване ефективността на 

работа в областна администрация Добрич“; Приоритетна ос II „Управление на човешките 

ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна 

линия BG051РО002/13/2.2-13.  

С договора се предоставя безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд по открита по открита процедура за подбор на проекти, покриващи 

определени изисквания за качество в определен срок за кандидатстване, приоритетна ос II 

„Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 

администрация“, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-13. Общата стойност на проекта е 

73 975, 72 лв. Продължителността на проекта е : 9 месеца; Датата на приключване на проекта 

е 25.01.2015 г. 

5.Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ 
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В Закона за държавния бюджет за 2014 г. е заложена Публична инвестиционна 

програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" с бюджет 500 млн. лв. Целта на тази 

програма е да се обезпечи допълнителен финансов ресурс за регионите, като се финансират 

проекти извън допустимите за кандидатстване по оперативните програми. 

В Областна администрация Добрич постъпиха общо 19 проекта с регионално и местно 

значение, предложени от осемте общини и от Областно пътно управление. Те са на обща 

стойност 42 993 716,00 лв. Депозираните проектопредложения са в подкрепа на социално-

икономическото развитие на общините: рехабилитация на пътища и улична мрежа, 

реконструкция и модернизация на градска среда, благоустрояване на населени места и др. 

Община Балчик кандидатства с 2 проекта; Община Генерал Тошево - с 1; Община 

Добрич-град с 3; Община Добричка - с 4; Община Каварна с 1; Община Крушари с 2; 

Община Tервел с 4; Община Шабла с 1 проект и Областно пътно управление също с 1 

проект. Всички постъпили проекто-предложения бяха внесени в Междуведомствения съвет 

за оценка, приоритизиране и подбор. 

 Съгласно Приложение 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1 от Постановление №19 от 07.02.2014 г. за 

одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2 Раздел II т. 4.1.2 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2014 г., на територията на Област Добрич бяха одобрени 

от Междуведомствения съвет за оценка, приоритизиране и подбор - 11 проекта на обща 

стойност 13 299 387 лв. по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие 

на регионите", както следва: 

-„Рехабилитиране пътен участък км 10+100 до км 17+800 (Дропла-Сенокос) от Път ІV 

– 29608“ на Община Балчик на стойност – 3655000 лв. 

-„Ремонт на сграда за обществено хранене, находяща се в ПИ с индентификатор 

02508.73.81, гр. Балчик, ул. "Варненска" № 2“ на Община Балчик на стойност 315800 лв. 

-„Реконструкция централен градски площад, междублокови пространства, улична 

мрежа, тротоари и улично осветление, гр. Генерал Тошево (1-ва фаза)“ на Община Генерал 

Тошево на стойност 3750000 лв. 

-„Благоустрояване и рехабилитация на улици в населените места на община 

Добричка“ на Община Добричка на стойност 950000 лв. 

-„Благоустрояване и рехабилитация на улици в с. Бенковски“ на Община Добричка на 

стойност 499896 лв. 

-„Преустройство на незавършен учебен корпус и салон за физкултура на училище 

"Христо Смирненски" в с. Крушари и пристройка на плувен басейн  (1-ва фаза)“ на Община 

Крушари на стойност 1500000 лв. 

-„Рехабилитация на градската среда в гр. Тервел“ на Община Тервел на стойност 

1247852 лв. 

-„Рехабилитация на улици 9-та и 2-ра в с. Жегларци“ на Община Тервел на стойност 

250000 лв. 

-„Изграждане на медицински кабинети в две средищни училища в община Тервел в с. 

Нова Камена и с. Коларци“ на Община Тервел на стойност 30839 лв. 

-„Рехабилитация на улици 10-та и 13-та в с. Зърнево“ “ на Община Тервел на стойност 

300000 лв. 

-„Тротоари по ул. "Равно поле" и ул. "Нефтяник", гр. Шабла  (1-ва фаза)“ на Община 

Шабла на стойност 800000 лв. 

Съгласно указания на министъра на финансите, областните управители имат следните 

отговорности по изпълнението на програмата: 

Текущо да наблюдават и анализират изпълнението на одобрението на 

инвестиционните проекти, като преценяват рисковете за реализиране на обектите. 

Да контролират и подпомагат своевременната организация за провеждане на 

процедурите по Закона за обществените поръчки от общините-бенефициенти на одобрените 

проекти и да изискват периодично информация за напредъка на процедурите 

В срок до 7 май 2014 да представят на Междуведомствения съвет, чрез министъра на 

финансите доклад за напредъка по процедурите за обществени поръчки 

В срок до 2 юни 2014 г. областните управители изискват от общините-бенефициенти 

информация за резултата от проведените и приключени процедури за обществени поръчки 

по реда на ЗОП и за сключените договори с изпълнителите на проектите. 
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В срок до 10 юни 2014 г. областните управители предоставят на Междуведомствения 

съвет, чрез министъра на финансите информация от проведените и приключили процедури за 

обществени поръчки. 

В срокове до 15 август  2014 г. и 10 ноември 2014 областните управители изготвят и 

представят на Междуведомствения съвет доклади за изпълнение на проектите.  

Областна администрация Добрич представи общо 7 бр. доклади в 

Междуведомствения съвет, като всички общини-бенефициенти успешно сключиха договори 

с изпълнителите и в указания срок. При поискване, бяха представени справки на Сметната 

палата и Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната 

престъпност. 

 

XIII.ДЕЙНОСТИ ПО СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ 

1.Транспорт 

1.1.Транспортно обслужване на населението 

-Изготвени са 4 заповеди по чл. 16в, ал.1 и чл.16д, ал. 6  от Наредба 2/15.03.2002г. на 

МТС за извършване на обществен превоз на пътници по линии от общинската, областната и 

републиканската транспортни схеми от квотата на община град Добрич. 

-Изготвена е заповед по чл. 16в, ал.1 и чл.16д, ал. 6  от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС 

за извършване на обществен превоз на пътници по линии от общинската, областната и 

републиканската транспортни схеми от квотата на община Каварна. 

-Утвърдена е промяна в маршрутно разписание от републиканската транспортна схема 

по линията Варна – Силистра от квотата на община Силистра. 

1.2.Безопасност на движението. 

През 2014 г. са проведени 2 заседания на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата, на които е извършено следното : 

-Приети са отчетите на институциите, представени в комисията за съответните 

шестмесечни периоди. 

-Приет е проекта за Регионален план за действие с цел подобряване безопасността на 

движението и намаляване на жертвите по пътищата на област Добрич за периода 2014-2015г. 

-Приета е информацията от институциите, представени в комисията, за планирани 

мероприятия на месно ниво, във връзка с отбелязване на Световния ден за възпоменание на 

жертвите на пътнотранспортни произшествия – 16.11.2014 г.; 

Взето е решение в срок до 15 декември 2014 г. Областна дирекция на МВР-Добрич и 

Областно пътно управление-Добрич съвместно да направят анализ и изготвят доклад, в който 

да бъде отразено: 

-местата на които има поставени изкуствени неравности върху платното за движение 

по пътища – част от републиканска транспортна мрежа, както и кръгови кръстовища, за 

територията на област Добрич; 

- определяне на нови места за поставяне на изкуствени неравности върху платното за 

движение, за територията на област Добрич, както и изграждане на кръгови кръстовища, 

съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-10 ОТ 5 юли 2012 г. за условията за 

изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други 

средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.  

- Областна дирекция на МВР-Добрич, съответно техните структури по места и 

общините на територията на област Добрич, съвместно да направят анализ и изготвят доклад, 

в който да бъдат отразени: 

 местата, в съответната община, на които има поставени изкуствени неравности върху 

платното за движение по пътища - част от общинската транспортна схема, както и 

кръгови кръстовища; 

 нови точки за поставяне на изкуствени неравности върху платното за движение, за 

всяка община, като се има предвид необходимостта от поставянето им  покрай 

входове на училища, детски ясли и градини, детски и спортни площадки, здравни и 

културни заведения, големи търговски обекти и други обекти за масово събиране на 

хора;  

 на пешеходни пътеки, използвани от деца и от хора с увреждания; 
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 на участъци от улицата с концентрация на ПТП, причината за които е превишената 

или несъобразената с пътните условия скорост на движение от водачите на МПС. 

нови места за изграждане на кръгови кръстовища. 

Отслужена е панихида в храм „Света Троица“ за отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия – 16.11.2014 г.  

2.Етнически и интеграционни въпроси 
  По инициатива на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, в 

партньорство с Регионален инспекторат по образованието-Добрич и Областният съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси - област Добрич  (Обл. ССЕИВ), 

на 15.05.2014 г. в зала „Европа“ на Областна администрация Добрич се проведе Национална 

научно - практическа конференция „Интеркултурно образование, като средство за 

намаляване отпадането на ромските деца от училище“.  

3.Социална политика 

През 2014 г. на вниманието на осемте общински администрации, намиращи се на 

територията на Област Добрич се предоставиха препоръките на Министъра на труда и 

социалната политика, въз основа на които на територията на функционираща или бивша 

специализирана институция за деца да не се изграждат социални услуги от резидентен тип за 

деца. Възможността остава за социални услуги в общността от консултативен тип, 

включително за социални услуги от резидентен тип за лица. Съгласно насоките на ЕК, важно 

обстоятелство е да се гарантира, че нито една част от сградата няма да се използва за 

предоставяне на институционална грижа. Същността на новите социални услуги следва да 

бъде ориентирана към предоставяне в общността и осигуряване във възможно най-голяма 

степен ефективно социално включване на потребителите. Необходимо е новите социални 

услуги да предлагат подход на работа и ориентация, различни от институционалния модел на 

действащата или закритата специализирана институция за деца. 

През 2014 г. Основния екип на Звеното за мониторинг и оценка на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич 2011-2015 г. посетиха 

социалните услуги, предоставящи се на територията на Област Добрич. На вниманието на 

Областен управител на Област Добрич е предоставен Доклад. Съгласно разписаните правила 

на Стратегията, екип от външни експерти, представляващи Фондация „Лумос“ изготвиха 

Междинен доклад за изпълнение. Доклада е представен на вниманието на обществеността, на 

проведено заседание на Разширения Екип на звеното за мониторинг и оценка. Публикуван е 

на страницата на Областна администрация Добрич. 

4.Култура 

  В отговор на образувана преписка, регистрирана в деловодството на Областна 

администрация Добрич с вх.№ РкД-35-11 от 26.02.2014 г. и последвали указания по 

изпълнението на стартиралата процедура за попълване на Националната система „Живи 

човешки съкровища – България 2014”, отправени от доц. д-р Венцислав Велев, директор на 

дирекция „Нематериално културно наследство” в министерство на културата, на вниманието 

на министъра на културата, бяха предоставени : 

-Копие на протокол от проведено работно заседание на Комисията за провеждане на 

първична селекция в област Добрич; 

-Предложение от Народно читалище „Йордан Йовков–1870“ гр. Добрич: 

„Добруджанска тройка – минало, настояще и бъдеще“ – номинацията представя Състав 

„Добруджанска тройка“, като носител на уникална добруджанска народна музика (оригинал); 

-Предложение от Народно читалище „Дружба 1898“ с. Дуранкулак, община Шабла: 

Проектът е наречен „Полъх от традициите и обичаите на Дуранкулак“, чрез танца да се 

предадат познанията и уменията на следващите поколения (оригинал); 

-Предложение от Народно читалище „Просвета-1900“ с. Соколово, община Балчик: 

Проектът „Пануда в Соколово“ представя семеен обред, който се изпълнява на третия ден от 

раждането на детето (оригинал); 

-Копие на Заповед РкД-22-19 от 25.05.2014 г.;  

-Адрес на интернет страницата на Областна администрация Добрич, на която ще 

бъдат публикувани материалите от първичната селекция по стартиралата процедура за 

попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България 2014” : 

http://www.dobrich.government.bg  

http://www.dobrich.government.bg/
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-Предложението от Народно читалище „Йордан Йовков–1870“ гр. Добрич: 

„Добруджанска тройка – минало, настояще и бъдеще“ – е одобрена за вписване в 

Националната представителна листа на нематериалното културно наследство. 

5. Регионално развитие и околна среда 

На 18.02.2014 г. в Областна администрация Добрич беше проведена първата работна 

среща във връзка с инициативата на „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД - "Да изчистим България". 

На срещата присъстваха представители на общините от област Добрич, експерти на РИОСВ 

Варна, ОПУ Добрич, РИО НА МОМН и РЗИ Добрич. Госпожа Мария Лазарова - 

ръководител „Социални проекти” в „БТВ МЕДИА ГРУП”, представи резултатите от 

реализираната през 2013 г. кампания и очерта целите по подготовката на предстоящата 

кампания. През март 8-те общини получиха линка за маркиране на мръсните зони. През 

април водехме кореспонденция с организационни въпроси, касаещи провеждането, 

координацията между общините, справки за активността. На желаещите общини, бяха 

раздадени бонове за гориво, осигурени от ПУДООС. 

На 26.04.2014 г. се проведе кампанията на „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД - "Да изчистим 

България". Беше създаден Областен щаб, който да координира дейността и постъпващата от 

общините информация през целия ден. Служителите на областната администрация 

почистиха района на околовръстен път към кв. „Рилци”. Общото количество събрани 

отпадъци за Област Добрич по време на кампанията е 714 тона.  

През м. януари до Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС) беше изготвено становище във връзка с изпратено задание за 

определяне обхвата на екологичната оценка на Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.  

По инициатива на Община Шабла, бяха предприети действия по кандидатстване за 

финансиране и последващо възлагане на ларвицидни и имагоцидни обработки срещу комари 

в трите крайморски общини през пролетно-летния сезон на 2014г., отправяйки запитвания до 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерски съвет, до 

Главен секретар на МС и до МОСВ. Отговорът, който получихме не беше положителен.  

През месец февруари се сведоха до вниманието на 8-те общини, изпратени от МРР 

указания за регламентиране на координацията между отделните ведомства за ограничаване 

на свлачищата на територията на Република България в т.ч. абразионните и ерозионните 

процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и за предотвратяване на аварии и щети.  

Във връзка със сигнали от Гражданска инициатива против проучването и добива на 

шистов газ, касаещи темата „Неконвенционални енергийни ресурс”, дейността на „Русгеоком 

БГ” АД, гр. София на обект търсещ сондаж за нефт и природен газ Р-1 Рогозина, блок 

„Добрич” в с. Рогозина, община Генерал Тошево и проучвателната дейност за добив на 

въглищен газ на американската компания „Парк Плейс Енерджи” в блок Вранино, Община 

Каварна, се проведе целогодишна кореспонденция с МОСВ, МВнР, МИЕ, РИОСВ–Варна и 

БДЧР Варна.  

През месец март служители от администрацията участваха в работната среща по 

проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове растения в България по 

модела на растителните микро резервати”, изпълняван по програмата на ЕС за околна среда 

Life+, с бенефициенти Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН и 

МОСВ. 

През месец април експерти от администрацията взеха участие в работната среща за 

презентация на дейностите по проект „Подводно Археологическо наследство в Западната 

част на Черноморския шелф” (Програма за трансгранично сътрудничество България – 

Румъния 2007 – 2013 г.) по повод стартирането на проект HERAS на Института по 

Океанология – Българска Академия на Науките (ИО – БАН). 

През месец юни експерти от Областна администрация Добрич участваха съвместно с 

експерти от "Геозащита" ЕООД, гр. Варна в оглед на място и обсъждане необходимост от 

предприемане на спешни брегоукрепителни дейности на морския бряг в района на държавен 

имот, граничещ с "Трейшън Клифс Голф енд Спа Резорт". 

 Изготвено беше и становище от името на Областния управите до МОСВ за 

съгласуване на проект на заповед за промяна в режима на защитена местност „Суха река“.  
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Експерти взеха участие в работна среща за обсъждане на мерки за овладяване 

популацията на кучета, организирана от Община град Добрич. 

Служители на администрацията участваха в съвместна проверка с РЗИ на 22.08.2014г., 

във връзка с постъпил сигнал от управителя на "Специализирана болница за рехабилитация - 

Тузлата" ЕООД за ежедневно изнасяне на количества лечебна кал от лиманното езеро в 

местност Тузлата.  

Експерти от администрацията участваха в проверка на складовете за съхранение на 

пестициди, организирана от РИОСВ - Варна. 

По покана от Дирекция на природен парк „Златни пясъци“ служители от 

администрацията взеха участие в работна среща “Състояние и развитие на зоната с обекти за 

настаняване и обслужване  на територията на ПП „Златни пясъци”. Събитието се организира 

в рамките на проект ИД-ПП “Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП 

„Златни пясъци”, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”. 

Във връзка със строителство на обект: „Корекция на Суха река от опашката на 

микроязовир "Златия 1" до 500 м от язовирната стена на язовир "Одринци", упълномощен 

представител на ОА Добрич, присъства на среща по откриване на строителната площадка на 

07.11.2014г., подписване на Протокол 2А за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура на 12.11.14г. и 

подписване на Протокол обр. 10 - Акт за установяване състоянието на строежа при спиране 

на строителството на 27.11.14г. 

Областният управител лично присъства на Първото общо събрание за учредяване на 

регионално сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич", което се проведе 

на 08.12.2014 г. 

Получено е уведомително писмо от „Булгартрансгаз” ЕАД, СИЕР Вълчи дол за 

констатирани превишения на поставените от Комплексно разрешително №367- Н0/ 2008г. 

норми на емисии на азотен оксид, изпускани към атмосфера от неподвижни източници в КС 

"Кардам". 

Получено бе уведомително писмо от Басейнова дирекция за управление на водите в 

Черноморски район – Варна, за продължаване на срока на действие на разрешително за 

ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за експлоатация на обект: 

канализационна система на гр. Шабла, община Шабла. 

5.Дейности по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – 

България 2007 – 2013 година.    

През 2014 г. представители от Областна администрация взеха участие на следните две 

заседания по трансгранично сътрудничество: 

 Единадесето заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата 

за трансгранично сътрудничество Румъния – България за периода 2007-2013, проведено в гр. 

Русе на 06.03.2014 г. 

-Взето беше решение свързано с освобождаване на ангажимент за 2013 г. по 

Програмата за трансгранично сътрудничество в размер на 2,16 млн. евро, поради три 

причини. Първо - недостатъчно усвояване от плана за 2013 г., като сумата беше разпределена 

за Приоритетна ос 3 „Икономическо и социално развитие“, заради най-слабо равнище на 

усвояване 68,38%, в сравнение с Приоритетна ос 1 „Достъпност“ – 82,24% и Приоритетна ос 

2 „Околна среда“ – 77,89%. Второ – най-много рискови проекти с непостигащи своите 

индикатори и резултати са в Приоритетна ос 3 (5 броя от общо 9 проекти). Трето – по 

приоритетна ос 3 са проекти, които ще генерират икономия от 7,9 млн. евро, достатъчно да 

покрият негативния ефект от освобождаването на ангажимент. 

-Взето беше решение свързано с наддоговаряне по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Румъния – България за периода 2007-2013 с проекти, имащи стойност повече 

от наличния бюджет по Програмата в размер до 36,96 млн. евро. Мотивът за това решение е 

да бъде постигнато максимално усвояване на средствата по Програмата, доближаващи 

максимално до 100%, и да се предотврати ниско равнище на усвояване, в резултат от 

икономии и санкции по проектите. Взетото решение за наддоговаряне по Програмата засяга 

само Приоритетна ос 1 „Достъпност“ и Приоритетна ос 2 „Околна среда“, което ще се 

прилага за проекти от резервен списък, имащи оценка минимум 70 точки. Проектите по 

Приоритетна ос 3 от резервния списък имат оценка под 70 точки и поради тази причина няма 
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да участват в процеса на наддоговаряне. 

-Предоставена беше актуална информация за статуса на изпълнение на Програмата 

за трансгранично сътрудничество Румъния – България за периода 2007-2013 и статуса на 

постигане на индикаторите на Програмата. 

 Дванадесето заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за 

трансгранично сътрудничество Румъния – България за периода 2007-2013, проведено в гр. 

Велико Търново на 11.06.2014 г. 

-Предоставена беше актуална информация за статуса на изпълнение на Програмата 

за трансгранично сътрудничество Румъния – България за периода 2007-2013 

-Представен беше Доклад за годишното изпълнение за 2013 г. на Програмата за 

трансгранично сътрудничество Румъния – България за периода 2007-2013. Съвместния 

комитет за наблюдение прие решение за одобряване на Доклад за годишното изпълнение за 

2013 г. на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България за периода 

2007-2013 

-Прието беше решение за изменение на Програмата за трансгранично 

сътрудничество Румъния – България за периода 2007-2013. Изменението засяга финансовото 

разпределение по приоритетни оси на Програмата. 

През 2014 г. във връзка с дейността на Съвместен комитет за наблюдение по 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. са изпратени 

четири писма-отговори по проведени процедури за неприсъствено приемане на решения на 

комитета. 

През 2014 г. във връзка с дейността на Съвместен направляващ комитет по 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. са изпратени 

тридесет писма-отговори по проведени процедури за неприсъствено приемане на решения на 

комитета.  

През 2014 г. са актуализирани 3 пъти представителите в Съвместен комитет за 

наблюдение и Съвместен направляващ комитет. 

 

6.Дейности по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – 

България 2014-2020. 

През 2014 г. представители от Областна администрация взеха участие на петото 

заседание на Съвместна работна група за планиране и програмиране на Програмата за 

трансгранично сътрудничество Румъния – България за периода 2014-2020 г., проведено на 

06.03.2014 г. 

-Взето беше решение, относно избор на тематичните цели на Програмата за 

трансгранично сътрудничество Румъния – България за периода 2014-2020 г. от общо всички 

тематични цели, във връзка с концентриране на усилията на Програмата по няколко 

приоритета, бяха приети следните тематични цели:  

-ТО5 (Инвестиционен приоритет 5b Насърчаване на инвестициите за справяне със 

специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за 

управление на бедствия),  

-ТО6 (Инвестиционен приоритет 6с. Защита, промотиране и развитие на културното и 

природно наследство и Инвестиционен приоритет 6d. Опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие, опазване и възстановяване на почвите и насърчаване на услуги 

за екосистемите, в това число NATURA 2000 и зелени инфраструктури),  

-ТО7 (Инвестиционен приоритет 7b. Повишаване мобилността на регионално равнище чрез 

свързването на второстепенни и третостепенни пътища с TEN-T инфраструктура, 

включително мултимодални възли и Инвестиционен приоритет 7с. Развитие и подобряване 

на щадяща околна среда (включително ниско ниво на шум) системи за транспорт с ниски 

въглеродни емисии, включително вътрешните водни пътища и морски транспорт, 

пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура, с цел насърчаване на 

устойчивата регионална и местна мобилност) 

-ТО8 (Инвестиционен приоритет 8i Насърчаване на устойчива и качествена заетост и 

подкрепа на мобилността на работната сила чрез интеграция на трансграничните трудови 

пазари, включително трансгранична мобилност, съвместни местни инициативи за заетост, 

информация и консултантски услуги, както и съвместно обучение) 
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-ТО11 (Инвестиционен приоритет Инвестиции в институционален капацитет и в 

ефикасността на публичните администрации и публичните служби на национално, 

регионално и местно ниво, с цел осъществяването на реформи, по-добро регулиране и добро 

управление) 

-Обсъдено беше искане на Областния управител на Плевен за запазване на 

информационното звено в гр. Плевен в следващия програмен период 

-Взето беше решение за създаване на Съвместен комитет за наблюдение по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020, вместо опцията за създаване 

и на Съвместен направляващ комитет. 

-Обсъдено беше график за програмиране и график за процедурата на Стратегическа 

екологична оценка на програмата. 

Представител на Областна администрация Добрич взе участие на работна среща със 

заинтересованите страни в гр. Русе на 21.02.2014 г., относно дискутиране на тематични цели 

и приоритети на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 

г. 

На 10.03.2014 г. е изпратено  писмо до Министерство на регионалното развитие и 

Областна администрация Плевен, относно предложение – подкрепа за запазване на 

информационното звено по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - 

България за програмен период 2014 - 2020 в гр. Плевен. 

На 21.03.2014 г. е изпратено и писмо до общините за информиране относно 

тематичните цели на бъдещата Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-

България 2014-2020 г. 

 

XIV.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 
За популяризиране на програмните продукти „Сладко бебе“ и „Щастливо детство“, на 

14.03.2014 г. в зала „ Европа“ на Областна администрация – град Добрич се проведе 

съвместна работна среща между представители на „Информационно обслужване“ АД клон 

Варна, общински администрации, намиращи се на територията на област Добрич, Регионален 

инспекторат по образованието  - град  Добрич и директори на детски ясли и градини. 

На вниманието на осемте общински администрации, намиращи се на територията на 

област Добрич се предостави информация, относно Препоръка на Съвета на ЕС за 

предоставяне на Гаранция за младежта, на 18 Декември 2013 г., в изпълнение на която 

Министерският съвет прие Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за 

младежта (НПИЕГМ).  

Във връзка с прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при 

работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при 

кризисна интервенция (КИ) ежегодно се извършва мониторинг на неговото изпълнение. В 

тази връзка, Областна администрация Добрич обобщи и предостави на вниманието на 

Държавна агенция за закрила на детето информация, предоставена ни от кметове на общини, 

намиращи се на територията на област Добрич. 

 Във връзка със задължението на областните администрации по организационно-

техническата подготовка при произвеждането на Избори за членове на Европейския 

парламент от Република България на 25.05.2014 г. и Парламентарни избори на 05.10.2014 г. 

областна администрация Добрич е извършила следните дейности: 

-Своевременно бяха проведени консултациите с политическите сили за състав на РИК 

- Добрич. Всички необходими документи са представени в ЦИК в законоустановения срок и 

с Решение на ЦИК е назначена РИК - Добрич; 

-Осигурено беше помещение  в което да се съхраняват приетите в нощта на изборите 

материали на СИК; 

-Осигурено помещение в сградата на областна администрация, както и необходимата 

техника - компютърна конфигурация, телефон, факс, канцеларски материали и печат на РИК; 

-Създадена беше организация за получаване от ГД ”ГРАО” на МРРБ на избирателните 

списъци за обявяване и избирателните списъци за гласуване на всички 8 общини на област 

Добрич; 

-Организирано и проведено беше обучение на членовете на СИК от РИК. 
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-Съвместно с ОД на МВР бяха уточнени охранителните дейности след получаване на 

адресите на избирателните секции и транспортните схеми от общините; 

-Подсигурено беше помещение на “Информационно обслужване”АД-клон Добрич за 

компютърна обработка на изборните резултати; 

-В областна администрация Добрич беше проведено обучение на Районната 

избирателна комисия – Добрич и ангажираните с изборния процес органи и организации от 

представителите на Централната избирателна комисия; 

-Разпределени бяха Удостоверенията за гласуване на друго място и регистрите за 

издадените удостоверение и своевременно предани на общините; 

-Всички изборни книжа и материали, които са получени централизирано, бяха 

разпределени  и предадени на общините в присъствието на представители на РИК; 

-В предизборния ден беше осигурен транспорт от областна администрация на 

представител на РИК общините за предаване на изборните книжа и материали на 

секционните избирателни комисии; 

-Във връзка с Решение на ЦИК и Оперативен план за организацията на работата в 

ЦИК в деня на изборите  беше създадена организация за получаване от общините обобщена 

информация от СИК за изборната активност съгласно посочените от ЦИК часове и 

приемането от РИК на книжата и материалите с резултатите от изборите и съхраняването им 

в специално предназначеното за целта помещение. 

-В резултат на така създадената организация произвеждането на изборите на 

територията на област Добрич преминаха нормално и приключиха успешно. 

През 2014 г. Областна администрация Добрич участва в годишния национален  

конкурс на ИПА със съдействието на Информационна агенция „Фокус“ в категорията „Най-

добра областна администрация за 2014 година” и получи грамота за активно участие. 

Основните цели на конкурса са насочени към стимулиране развитието и прилагането на 

публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията, насърчаване на диалога и 

взаимодействието между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и 

гражданското общество при решаването на обществено значими проблеми, стимулиране на 

административната и гражданската активност за налагане на добри практики в работата на 

администрацията. 

В съответствие с Вътрешните правила за дейността на учрежденския архив в областна 

администрация Добрич, служителите от дирекцията предадоха в учрежденския архив 

постъпилите през 2013 г. преписки и документи. 

За осъществяване на взаимодействие между Областния управител на област Добрич с 

ръководителите на териториални звена на централната изпълнителна власт се събират, 

обобщават  доклади за дейността на териториалните структури на централната изпълнителна 

власт.  

За осъществяване на системен контрол на териториалните звена на централната 

изпълнителна власт в 10 – дневен срок от приключването на всяко тримесечие, 

ръководителите им предоставят на Областния управител информация за дейността. Същата 

се обобщава и съхранява, като при необходимост се изпращат писма с искане на информация 

или даване на указания. 

Във връзка с приет от Комисията за превенция и противодействие на корупцията към 

Министерски съвет План за превенция и противодействие на корупцията към Интегрираната 

стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, 

както и изискванията на Мярка IV, т. 6 от  същия план, ръководителите на териториални 

звена на министерствата и кметовете на общини предоставят на всеки 6 месеца информация 

за постъпили сигнали за корупция и предприетите действия по тях. 

 

 

 

 

 
Д-Р МАРГАРИТА НОВОСЕЛСКА 

Областен управител на област Добрич 

  


