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ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ДОБРИЧ 

 

ЗА 2017 г. 

 
Главната цел на областната администрация е да бъде в услуга на обществото 

като постоянно разработва, допълва  и предоставя ефективни, достъпни и качествени 

административни услуги за удовлетворяване повишените изисквания и потребности на 

населението и местните общности от област Добрич. 

 За 2017 година, дейността на Областна администрация бе осъществена както 

следва: 

I. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

    Областна администрация Добрич винаги се е стремяла към качествено и 

прозрачно обслужване, чрез предоставянето на пълна информация за извършваните 

услуги, посредством различни комуникационни средства и получаване на обратна 

връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност от предоставените им 

административни услуги. 

 Необходимата информация за предоставяните административни услуги и 

образци на документи може да се получи на интернет страницата на Областна 

администрация Добрич - www.dobrich.government.bg. 

 Удовлетвореността на потребителите на административни услуги е била винаги 

с приоритетно значение за Областна администрация Добрич. За измерване на 

удовлетвореността на потребителите на услуги, в бюрото за комплексно обслужване са 

изложени анкетни карти, които гражданите при желание попълват и пускат в поставена 

за целта кутия. Без изключение, във всичките анкетни карти се отбелязва 

удовлетвореност от ползваната административна услуга, както и любезното и 

отзивчиво отношение на служителите от администрацията. 

 Областният управител и Заместник областните управители, осъществяват прием 

на граждани всеки месец, посредством провеждането на приемни дни. Целта е 

гражданите да получат на място административно съдействие и разяснение по 

поставени от тях въпроси и проблеми. 

 Активното сътрудничество с медиите е от приоритетно значение за Областна 

администрация Добрич. Поддържа се постоянна връзка с представителите на 

централните и регионални средства за масово осведомяване, чрез съвременните бързи и 

достъпни средства за комуникация. На интернет страницата на Областна 

администрация Добрич се публикуват новини за актуалните събития и инициативи на 

администрацията. Своевременно се публикуват протоколи от заседания, заповеди и 

други документи по дейността. 

 Чрез доброто партньорство с журналистите от електронните и печатни медии се 

осигурява обективно и своевременно информиране на обществеността в духа на 

утвърдените демократични принципи за откритост, прозрачност и публичност в 

управлението на Областния управител на област Добрич, подпомаган при 

осъществяване на своята дейност от екипа на областна администрация. 

 През 2017 г. в Областна администрация Добрич са регистрирани 9 965 

документа, от които 5 184 бр. входящи, 2 848 бр. изходящи, 1 930 бр. вътрешни 

документи и 3 бр. циркулярни документи 

 Определената в Устройствения правилник на областните администрации, 

численост на персонала на Областна администрация Добрич е 29 щатни бройки. 



 Към 31.12.2017 г. заетите щатни бройки са 27. От тях по трудово 

правоотношение са назначени 7 служители, а по служебно правоотношение 20 

служители. 

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

организации е назначен 1 служител по трудово правоотношение 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. 

 Започналите в края на 2016 г. две конкурсни процедури за длъжностите младши 

експерти в дирекция "АКРРДС", завършиха с: 

 - назначаване на младши експерт в дирекция АКРРДС считано от 17.01.2017 г.; 

 - прекратяване на процедурата за младши експерт в дирекция АКРРДС с 

юридическа правоспособност без класиране. 

 През 2017 г. в Областна администрация Добрич са проведени седем конкурсни 

процедури за назначаване на държавни служители:  

  - за длъжността Старши експерт "Управление, разпореждане и стопанисване на 

имоти и вещи държавна собственост" в дирекция АКРРДС. 

 - за длъжността Младши експерт "Координация и административен контрол" в 

дирекция АКРРДС.  

 - за длъжността Младши експерт „Актуване и деактуване на държавни имоти“ в 

дирекция АКРРДС . 

 - за длъжността старши счетоводител в  дирекция АПОФУС – първа процедура 

 - за длъжността старши счетоводител в  дирекция АПОФУС – втора процедура 

 - за длъжността младши експерт в дирекция  АКРРДС   

 - за длъжността младши експерт в дирекция  АКРРДС  с юридическа 

правоспособност   

 Проведените конкурси приключиха с:  

 - назначение на старши експерт "Управление, разпореждане и стопанисване на 

имоти и вещи държавна собственост" в дирекция АКРРДС считано от 06.03.2017 г.  

 - назначение на  младши експерт "Актуване и деактуване на държавни имоти" в 

дирекция АКРРДС считано от 20.07.2017 г.  

 - назначение на старши счетоводител в  дирекция АПОФУС- Диана Стефанова 

Йорданова, считано от 16.11.2017 г. 

 - прекратяване на конкурсната процедура за Младши експерт „Координация и 

административен контрол“ в дирекция АКРРДС без класиране съгласно Заповед № 

РкД-20-25/27.02.2017 г. на областен управител на област Добрич.  

 В рамките на утвърдената численост на щатния персонал през 2017 г. са 

назначени общо шест служители, в т.ч.: 

 - Областен управител  на  област Добрич - със Заповед №КВ – 427/01.06.2017 г. 

на Министър-председателя на Република България 

 - Заместник областен управител - със Заповед №КВ – 333/10.05.2017 г. на 

Министър-председателя на Република България; 

 - Заместник областен управител - със Заповед №КВ – 379/12.05.2017 г. на 

Министър-председателя на Република България; 

 - Заместник областен управител - със Заповед №КВ –464/29.08.2017 г. на 

Министър-председателя на Република България; 

 - На основание чл. 67, ал.1, т.1  и чл.70 от КТ - 2 служител;  

 - На основание чл.10, ал.1 и 2  и чл.12, ал. 1 от ЗДСл  - 4 служители;  

  - По национална програма  "Помощ за пенсиониране“  през 2017 г. е  назначено 

1 лице. 



 - През 2017 г по програмата за студентските стажове в държавната 

администрация бе проведен един студентски стаж и една учебна практика. 

 През 2017 г. са прекратени правоотношенията с четири служители от 

утвърдената численост на персонала и с двама служители назначени по Програма 

"Старт на кариерата“; 

 - Областен управител на област Добрич – със Заповед № КВ-426/1.06.2017 г.  на 

Министър-председателя на Република България; 

 - Заместник областен управител – със Заповед № КВ-301/10.05.2017 г; 

 - Заместник областен управител – със Заповед № КВ-463/29.08.2017 г; 

 - На основание чл. 325, ал. 1, т. 8 от КТ - 1 служител; 

 - На основание чл. 326, ал.1 -1 служител; 

 - На основание чл. 103, ал. 1, т. 1 от ЗДСл  - 2 служител;  

 - На основание чл. 105, ал.2 от ЗДС – 1 служител; 

  През 2017 г. в Областна администрация Добрич са сключени 7 договора за 

сътрудници към РИК Добрич, във връзка с произвеждането на изборите за народни 

представители през 2017 г.  

 През 2017 г. служителите от Областна администрация Добрич са използвали 701 

дни от полагащият им се платен годишен отпуск 876 дни. Неизползваният платен 

годишен отпуск е в размер на 175  дни. За временна нетрудоспособност е ползван 

отпуск в размер на 498 дни, от които 68 дни за сметка на работодателя и 430  дни за 

сметка на НОИ, в. т.ч. 252 дни за отглеждане на дете до навършване на 2 годишна 

възраст. 

 През 2017 г. общо 4 служители са участвали в обучение по следните теми:  

 - "Прилагане на Административно процесуалния кодекс“, организиран от ИПА; 

 - "Защита на класифицираната информация“, организиран от ДИКСИ. 

 За участие в обученията по проекта на ИПА "Работим за хората" за 2017 г. са 

подадени  7 бр. заявки  Тези обучения са  без такса за участие и се  провеждат в 

периода 2017-2018 година. 

 - "Организация на документооборота в държавната администрация"; 

    - "Практически проблеми на административни нарушения и наказания“ за 

юристи  

    - "Практически проблеми на административни нарушения и наказания“ за  

неюристи"  

            - "Прилагане на комплексно административно обслужване“  

 - "Лична ефективност. Емоционална интелигентност“ 

 - "Комуникативни умения"  

 - "Разработване, прилагане, мониторинг и оценка на публични политики"  

  Проведено е обучение на един служител постъпил за първи път в държавна 

администрация - "ЗО-1 въведение в държавната служба“- организирано от ИПА. 

 

II. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 

 Министерски 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 2017 г. 

са в размер на 309 000 лв., които следва да бъдат изпълнени от приходи 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 2017 г. 

са в размер на 743 000 лв., в т.ч. разходи за персонал - 446 000 лв., разходи за издръжка 

- 280 000 лв. и капиталови разходи - 17 000 лв. 



 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"    - 821 804 лв. 

 - Функция "Отбрана и сигурност"     -   53 850 лв.  

 - Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" -     7 393 лв.  

 През 2017 г. в разходната част на утвърдения бюджет са извършвани корекции 

от Министерски съвет, във връзка с изпълнението на допълнителни дейности 

възникнали през годината, както следва: 

 - 2 160 лв. с размер на получените трансфери за I-во тримесечие на 2017 г. от 

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

заетост; 

 - 54 667 лв. за извършените разходи от ОА Добрич по подготовката и 

произвеждането на избори за народни представители през 2017 г 

 - 69 000 лв. за обезпечаване на дейности по ЗУЧК; 

 - 4 800 лв. за изплащане на обезщетения на служители за неизползвани отпуски; 

 - 1 498 лв. с размер на получените трансфери за II-ро тримесечие на 2017 г. от 

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

заетост; 

 - 746 лв. - увеличение за приходите с получени застрахователни обезщетения; 

 - 746 лв. - за извършване на разходи по изплатени застрахователни обезщетения; 

 - 3 441 лв. за разходи в изпълнение на мероприятия свързани с Комуникационна 

стратегия на Република България за Европейския съюз; 

 - 1 648 лв. с размер на получените трансфери за III-то тримесечие на 2017 г. от 

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

заетост; 

 - 2 087 лв. с размер на получените трансфери за IV-то тримесечие на 2017 г. от 

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

заетост; 

 Към 31.12.2017 г. в резултат на извършените корекции по бюджета на Областна 

администрация Добрич, общия размер на приходите достигна 309 746 лв., а общия 

размер на разходите достигна размер от 883 047 лв., който е разпределен по функции на 

изпълнение, както следва: 

  

- Функция "Общи държавни служби" - 821 804 лв. 

- Функция "Отбрана и сигурност"  - 53 850 лв. 

- Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - 7 393 лв. 

 

 1. Приходи 

Към 31.12.2017 г.. Областна администрация Добрич при уточнен план за 2017 г. 

за собствените приходи в размер на 309 746 лв. е получила общо собствени приходи в 

размер на    269 733 лв.,  което представлява 87.08% от уточнения план за годината. 

Изпълнението на бюджета в приходната му част по параграфи е както следва:  

 

§§ Наименование на План за Отчет за 

 приходния параграф приходите приходите 

  за към 

  2017 г. 31.12.2017 г. 

1 2 3 4 

24-05 Приходи от наеми на имущество 96 068 94 372 

24-06 Приходи от наеми на земя 1 932 966 

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

25-01 Такси за админ. и други услуги и дейности 10 000 7 725 



28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви  - 3 016 

36-11 Получени застрахователни обезщетения за ДМА 746 746 

36-19 Други неданъчни приходи 1 000 633 

37-01 Внесен ДДС - -58 019 

37-02 Внесен ЗКПО - -5 291 

40-22 Постъпления от продажба на сгради  14 561 

40-40 Постъпления от продажба на земя  902 

41-00 Приходи от концесии 200 000 210 122 

 Общо приходи: 309 746 269 733 

  

 С най-голям относителен дял от приходите са получените приходи от концесии 

по реда на Закона за устройството на черноморското крайбрежие и от отдаване под 

наем на имоти държавна собственост. 

 Получените приходите от такси за административни и други услуги 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. 

 

 2. Разходи 

 Към 31.12.2017 г. в изпълнение на бюджетна програма "Осъществяване на 

държавната политика на областно ниво", Областна администрация гр. Добрич е 

извършила общо разходи в размер на 880 802 лв., което представлява 99.75 % от 

уточнения план за годината в размер на    883 047 лв. Разпределението на разходите по 

дейности и параграфи на ЕБК е както следва: 

 

§ Наименование на разходния параграф План за Отчет за 

  разходите разходите 

  за към 

  2017 г. 31.12.2017 г. 

1 2 3 4 

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения, в т.ч.: 

313 401 143 781 

 - дейност 117 Избори 3 568 3 568 

 - дейност 121 Областни администрации 309 833 300 688 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала, в 

т.ч.: 

81 167 67 665 

 - дейност 117 Избори 31 455 31 455 

 - дейност 121 Областни администрации 19 087 20 808 

 - дейност 282 ОМП 35 692 37 047 

 - дейност 532 Програми за временна заетост 6 567 6 519 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели, в т.ч.: 

99 405 103 675 

 - дейност 117 Избори 9 848 9 848 

 - дейност 121 Областни администрации 82 073 85 744 

 - дейност 282 ОМП 6 658 6 938 

 - дейност 532 Програми за временна заетост 826 1 145 

10-00 Издръжка, в т.ч.: 360 440 266 909 

 - дейност 117 Избори 9 796 9 796 

 - дейност 121 Областни администрации 339 144 250 365 

 - дейност 282 ОМП 11 500 6 748 

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 0 49 875 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 17 000 60 258 

 Общо разходи: 883 047 880 802 



 

Основно 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 

  разходите 

  към 

  31.12.2017 г. 

10-00 Издръжка, в т.ч.: 266 909 

10-11 Тонизиращи напитки за дежурни по ОМП 360 

10-15 Материали 17 607 

10-15 Материали - за Избори 3 973 

10-16 Вода 1 415 

10-16 Ел. енергия 40 328 

10-16 Горива и масла 6 762 

10-16 Горива и масла - за Избори 1 730 

10-16 Природен газ за отопление 22 183 

10-20 Наеми 600 

10-20 Наеми - Избори 1 035 

10-20 Транспортни услуги - за избори - 

10-20 Телекомуникационни услуги 3 600 

10-20 Телекомуникационни услуги - за избори 266 

10-20 Пощенски услуги 1 886 

10-20 Пощенски услуги - за Избори 54 

10-20 Квалификация на персонала 900 

10-20 Поддръжка на софтуер 8 954 

10-20 Поддръжка на хардуер 96 

10-20 Охрана 19 607 

10-20 Медийно обслужване 5 760 

10-20 Водноспасителните дейностите по ЗУЧК 66 300 

10-20 Други разходи  37 476 

10-20 Други разходи - за Избори 946 

10-30 Текущ ремонт  7 017 

10-30 Текущ ремонт - за Избори 324 

10-51 Командировки 5 387 

10-51 Командировки - за Избори 1 468 

10-52 Краткосрочни командировки в чужбина 622 

10-62 Застраховки 10 253 

10-92 Глоби и неустойки, наказателни лихви - 

 

Разходите за материали към 31.12.2017 г. са в размер на 21 580 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 към 31.12.2017 г. са в размер на 72 418 лв. и 

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

газ за пароотоплителната инсталация в сградата на областна администрация Добрич. 

Разходите за външни услуги към 31.12.2017 г. са в размер на 147 481 лв. и са 

формирани от разходи за телекомуникационни и пощенски услуги, квалификация на 

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

медийно обслужване на администрацията и др. разходи за външни услуги. 



Разходите за текущ ремонт към 31.12.2017 г. са в размер на 7 341 лв. 

Разходите за командировки в страната и чужбина са в общ размер на 7 477 лв. 

Разходите за застраховки са в размер на 10 252 лв. 

 

 

III. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ 

 

През 2017  г. Областна администрация Добрич е участвала в изпълнението на 

следните национални програми за заетост: 

1. Програма "Старт в кариерата 2016" 

В Министерството на труда и социалната политика беше изпратена заявка от 

Областна администрация Добрич, с която се заяви желанието за включване в  

Програмата "Старт в кариерата 2016" с две работни места. Програма "Старт в кариерата 

2016" беше с период на изпълнение от 01.08.2016 г. до 30.04.2017 г. Назначени бяха две 

лица на длъжността "Младши експерт". Общата стойност на програмата беше в размер 

на 10 629 лв.  

Изпълнението на програмата „Старт в кариерата“ приключи на 30.04.2017 г. 

Трудови правоотношения на  назначените по програмата лица са прекратени съответно  

от 15.02.2017 г. на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и във връзка с т.6.9. 

от договора сключен между Агенция по заетостта чрез „Бюро по труда“ и Областна 

администрация – Добрич, и от 01.05.2017 г. на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса 

на труда. 

  2. Национална програма "Помощ за пенсиониране" 

 В Министерството на труда и социалната политика беше изпратена заявка от 

Областна администрация Добрич, с която се заяви желанието за включване в 

Национална програмата "Помощ за пенсиониране" с едно работно място. Националната 

програма "Помощ за пенсиониране" е с период на изпълнение от  22.05.2017 г. до 

21.10.2018 г. Назначено е едно лице на длъжност "Чистач/Хигиенист на основание чл. 

68, ал.1, т.1 и във връзка с чл.70 от Кодекса на труда. 
 

IV. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 За периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 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 47 

бр. съдебни дела, от тях 11 бр. висящи и  36 бр. приключени, както следва: 

 - административни дела - 23 бр. (от тях 3 бр. висящи и 20 бр. приключени); 

 - граждански – 14 бр. (от тях 3 бр. висящи и 11 бр. приключени); 

 - административнонаказателни дела - 4 бр. (1 бр. висящи и 3 бр. приключени); 

 - изпълнителни дела - 6 бр. (4 бр. висящи и 2 бр. приключено). 

 Процесуалното представителство пред органите на съдебната власт е 

осъществявано по дела, образувани в рамките на отчетния период, както и образувани в 

предходните календарни години.  

 

V. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

 1. Организация и изпълнение на задачи свързани с Отбранително-

мобилизационна подготовка (ОМП): 

През 2017 г. задачите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка са 

извършвани на база утвърден План за работата по ОМП през 2017 г. Като основа за 



разработването на плана са използвани Указанията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за 2017 г. 

Със заповед на Областния управител е определен състава на Областния съвет за 

сигурност (ОСС) за 2017 г. Извършена е и една актуализация на състава. През отчетния 

период са проведени две заседание на ОСС. 

През месец Февруари 2017 г. до общините в област Добрич са изпратени 

организационни указания относно дейностите по ОМП.  

В изпълнение на Указания за дейностите по отбранително мобилизационна 

подготовка (ОМП) през 2017 г., приети на заседание на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет (МСПОИС 

към МС) през 2017 г. бяха проведени работни срещи със служителите по ОМП от 

съответните администрации. На срещите бяха обсъдени въпросите по организиране 

процеса на планиране на гражданските ресурси за отбрана, както и актуални проблеми 

по ОМП на територията на областта. 

В изпълнение на заповед на министъра на отбраната през 2017 г. бяха проведени 

тренировки за усвояване и реализиране на част от "Плана за използване на пощенските 

и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер” и отработени 

въпросите по проверка на готовността на Интегрираната комуникационно-

информационна система. В проведените тренировки участие взеха специалистите по 

ОМП, оперативните дежурни към Съветите за сигурност и IT специалистите в 

администрациите. 

Във връзка с подготовката на страната за отбрана и изпълнение на Указанията на 

Министерство на отбраната за вдигане в по-високи степени на готовност е изготвен 

План на  Областния съвет за сигурност за привеждане на област Добрич в готовност за 

работа във военно време. Изготвени са и изпратени на държавните органи, областна, 

общинските и бюджетни администрации, организации и юридически лица с възложени 

военновременни задачи пакети за привеждане в готовност за работа във военно време. 

Създадена е организация за изготвяне и на общинските планове за работа във 

военно време. Шест общини са с вече изработени планове. 

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. 

През 2017 г. са проведени дванадесет тренировки за оповестяване на страната за 

опасност от въздушно нападение с учебни сигнали с участието на оперативните 

дежурни по областен съвет за сигурност и общинските съвети за сигурност. 

 

В изпълнение на Указания на МСПОИС към МС за изпълнение на дейностите по 

отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във Въоръжените сили при 

мобилизация през 2017 г. са извършени дейности по отсрочването им. 

Ежемесечно по план се провеждат занятия за усъвършенстване уменията на ОД 

по ОСС по дейностите за привеждане на областта в по-високо състояние и степен на 

готовност, както и повишаването на знанията им свързани с ежедневната работа с 

апаратурата за оповестяване и защитата на класифицираната информация. 

Назначени със заповед на Областния управител на област Добрич комисии 

извършиха през месеците Септември и Октомври 2017 г. преглед на готовността за 

използване на техника-запас с мобилизационно назначение, водеща се на военен отчет 

в областта. От включените за проверка на мобилизационната готовност собственици, 

притежаващи техника-запас на територията на област Добрич, комисиите са направили 

извода, че мобилизационната задача може да бъде изпълнена на 100%. 

В изпълнение на Указанията на МСПОИС към МС за 2017 г. и заповед на 

Областния управител, през месец Декември 2017 г. бе извършена частична проверка на 

общините на територията на област Добрич за готовността им за работа във военно 



време. За резултатите от проверката бяха изготвени протоколи и поставени срокове за 

отстраняване на констатираните пропуски. 

 

2. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи: 

 Дейността по защитата на населението при бедствия през 2017 г. 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. 

В началото на 2017 г. със заповед на Областния управител е актуализиран 

състава на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия.  

Във връзка с утежнената метеорологична обстановка и обилните снеговалежи,   

от 07.01.2017 г. до 13.01.2017 г. са проведени седем заседания на Щаба за изпълнение 

на областния план за защита при бедствия. За същия период са изготвени искания и 

привлечени за аварийно спасителни дейности военни формирования от съседните 

области Варна и Шумен. 

В изпълнение на годишния план за дейностите по ОМП, ежемесечно се 

провеждат занятия с оперативните дежурни по познаване на задълженията им и работа 

с наличната техника. 

Ежемесечно с участието на дежурни по ОСС се провеждат тренировки с цел 

проверка техническото състояние на каналите изграждани при сигнал „Бедствие”.  

Служителите от ОА Добрич взеха участие във всички тренировки на Системата 

за ранно предупреждение и оповестяване проведени от Оперативния център на ПБЗН 

по график утвърден от Областния управител. 

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

областта и общините. Превишаване от допустимите норми за територията на областта 

не е констатирано. 

Ежедневно в областна администрация Добрич се получава информация от 

МОСВ за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната. 

 Създадена е необходимата организация за ежемесечно предоставяне на 

информация до МЕРГ на МОСВ за състоянието на язовирите в пред аварийно 

състояние на територията на областта. 

 

Проведена бе тренировка с реално задействане на сиренно-оповестителната 

система на 02.06.2017 г.  

Със заповед на Областния управител на област Добрич е назначена комисия от 

специалисти, която извърши 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. Проверките бяха 

извършени по график, като за резултатите от тях се изготвиха протоколи с констатации, 

предписания и срок за отстраняване на пропуските. 

Със заповед на Областния управител на област Добрич бе назначена комисия от 

специалисти, която извърши пролетната проверка 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 извършените 

проверки са изготвени протоколи с констатации, предписания и срок за отстраняване 

на пропуските. 



Във връзка с повишаване на пожарната опасност през летния сезон със заповед 

Областният управител определи пожароопасен сезон в горите на област Добрич за 

времето от 10.03.2017 г. до 31.10.2017 г. 

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 2017-2018 г. със заповед на 

Областния управител бяха разпоредени 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. 

През месец Септември 2017 г. бе проведено заседание на Областния съвет за 

намаляване на риска от бедствия. На заседанието бяха приети Правила за работата на 

съвета и бе разгледано актуалното състояние на доброволни формирования на 

територията на областта.   

В изпълнение на чл. 58 от Закона за защита при бедствия и заповед на 

Областния управител през м. Ноември 2017 г. комисия от служители на Областна 

администрация  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. Комисията установи, че  

отпуснатите средства за област Добрич - общините Тервел и Добричка са изпълнили 

своето предназначение. За резултатите от проверката комисията изготви доклад до 

Областния управител и до Министъра на вътрешните работи. 

 

 3. Защита на класифицираната информация: 

 Комисия назначена със заповед 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. Регулярно се извършват месечните 

проверки на Регистратурата за класифицирана информация. Нарушения не са 

констатирани. 

 През месец септември бе извършена декласификация на документи от 

регистратурата. 

 

 4. 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. Изготвен е календар на 

честванията на военните паметници на територията на Област Добрич. През първото 

полугодие на 2017 г. са проведени две заседания на Областната комисия "Военни 

паметници". 

 На територията на област Добрич е реализирана инициативата „Осинови 

паметник”, в резултат на което всички паметници на територията на областта са 

осиновени от учащите се. 

 Изпратени са до Министерството на финансите и Министерството на отбраната 

необходимите документи на военни паметници, нуждаещи се от спешен ремонт на 

територията на Област Добрич. 

 

VI. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

  

 През 2017 г. са проведена две процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, както 

следва: 



 - Обществена поръчка с предмет: "Организиране и извършване на 

водноспасителната дейност през 2017 г. на територията на неохраняемите морски 

плажове: „Русалка"(„Голям плаж"), община Каварна, област Добрич;"Шабленска тузла-

Къмпинг „Добруджа", община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос",община 

Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов", община Балчик, област Добрич"; 

 - Обществена поръчка с предмет: "Доставка на един брой фабрично нов лек 

автомобил за нуждите на Областна администрация Добрич" 

 

VII. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

 

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

местното самоуправление и местната администрация през отчетения период 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 1 781 бр. решения. От тях върнати за ново 

обсъждане са 15 бр. решения. От върнатите за ново обсъждане решения 8 бр. са 

преразгледани от общинските съвети на последващи заседания.  

  

Общински 

съвет 
Протоколи 

Приети 

решения 

Решения 

върнати за 

ново 

обсъждане 

Преразгледани 

от ОбС след 

връщането им 

Решения 

оспорени 

пред ДАС 

Решения  

оспорени 

пред ВАС 

Прекратени 

производства 

Балчик  12 228 3 3    

Ген. 

Тошево 10 136 1 1    

Добрич 13 261 2 1 1  1 

Добричка 13 287      

Каварна 12 396 6 2 4 1 3 

Крушари 14 158 1 1    

Тервел  12 179 2  2 2  

Шабла 14 136      

ОБЩО 100 1781 15 8 7 3 4 

 

 

VIII. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИР И ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ И 

КОМИСИИ 

 

1. Регионален съвет за развитие на СИР 

  Проведени са четири заседания на Регионален съвет за развитие в 

Североизточен район в област Варна.  

На 06.04.2017 г. в Зала „Пресцентър“ на Фестивален и конгресен център – гр. 

Варна се проведе редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в 

Североизточен район (СИР), на което взе участие Областният управител на област 

Добрич. 

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Тодор Йотов, Областен управител 

на област с административен център Варна. 

Назначаването на служебно правителство на Република България и на нови 

областни управители на три от областите в СИР се отразиха върху персоналния състав 

на Регионалния съвет за развитие и наложиха актуализиране на представителите на 



Съвета в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми (ОП) 2014-2020, 

съфинансирани от ЕСИФ. 

С цел постигане на по-добра координация и взаимодействие на РСР в СИР с 

Областните съвети за развитие от района, областните управители на областите Варна, 

Добрич, Търговище и Шумен отчетоха дейността през 2016 г. на ръководените от тях 

Областни съвети за развитие.  

В изпълнение на нормативно регламентираните функции на РСР в СИР за 

осъществяване на регионална координация при изпълнението и социално-

икономическото въздействие върху развитието на района на ОП 2014-2020, Секретарят 

на Съвета докладва обобщена информация за 2016 г., подготвена от Секретариата въз 

основа на представените годишни справки от Управляващите органи на съответните 

програми. 

На 27.06.2017 г. в Зала „Черно море“ на Интерхотел „Черно море“ - гр. Варна, се 

проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на 

Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в 

Североизточен район, на което взе участие Областният управител на област Добрич. 

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Стоян Пасев, Областен управител на 

област с административен център Варна. 

Във връзка с назначаването на правителство на Република България след 

проведените избори за народни представители в 44-то Народно събрание и на нови 

областни управители на областите в СИР, беше представен актуализирания състав на 

РСР и бяха актуализирани представителите на Съвета в КН на СП и на ОП 2014-2020, 

съфинансирани от ЕСИФ. 

Основните акценти в Годишния доклад за 2016 г. за наблюдение на 

изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (РПР на СИР) 

2014-2020 г. бяха представени от Секретаря на РСР в СИР и ръководител на  

териториалното звено към МРРБ, което изготвя доклада на основание чл. 86 от ППЗРР. 

Представителят на Българска стопанска камара (БСК) в РСР в СИР запозна 

присъстващите с идеите и предложенията, включени в Програмата й в рамките на 

българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първото полугодие 

на 2018 година. Част от предвидените в Програмата съвместни дейности с Европейския 

икономически и социален комитет, са в контекста на Бялата книга на Европейската 

комисия и акцентират върху приоритетната роля и значението на Черноморския регион 

за гарантиране на сигурността в Черно море, както и за развитие на активни търговско-

икономически отношения със страните от региона. РСР в СИР подкрепи 

предложението на представителя на БСК, в рамките на българското председателство на 

Съвета на Европейския съюз, да бъде проведена на територията на област Варна през 

месец май или юни 2018 г., среща на Европейския икономически и социален комитет, с 

цел засилване ролята и значението на Черноморския регион като еквивалентна част от 

Европа. 

Беше представен Проекта на актуализираната Национална стратегия за 

устойчиво развитие на туризма в Република България (НСУРТБ) 2014-2030, приета с 

решение на МС през 2014 година  и Плана за действие към нея за периода 2017-2020 г. 

Мерките и дейностите, определени в проекта на Плана за действие за изпълнение на 

НСУРТБ през периода 2017-2020 г., за постигането на специфичните цели по всяка от 

четирите стратегически цели на Стратегията са насочени към: създаване на 

благоприятна бизнес среда за развитие на устойчив туризъм в страната; развитие на 

конкурентоспособен туристически сектор; успешно позициониране на България на 

световния туристически пазар; балансирано развитие на туристическите райони в 

България. 

Представителите на УО на ОП 2014-2020 в РКК докладваха, съгласно 

нормативно регламентираната регионална координация по изпълнението на ОП, 



актуална информация за изпълнението на програмите на територията на Североизточен 

район и възможностите за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури. 

На 27.10.2017 г. в хотел „Тера - Европа“ - гр. Търговище, се проведе редовно 

съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния 

координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, на 

което взе участие Областният управител на област Добрич. 

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Митко Стайков, Областен управител 

на област с административен център Търговище, ротационен председател на РСР и РКК 

в СИР с мандат 01.07-30.12.2017 г. 

Междинната оценка на регионален план за развитие, съгласно чл. 33 от ЗРР 

беше представена от представител на Агенция Стратегма. Социалното и 

икономическото развитие на СИР през периода 2010 -2015 г. се характеризира с 

положителна промяна на ключовите индикатори. Сходно с останалите райони, СИР се 

възстановява от финансовата и икономическата криза след 2012 – 2013 г. Тенденциите 

в стойностите на ключовите индикатори все още са сравнително неустойчиви и е 

необходима значителна подкрепа за растеж. Въпреки общото възстановяване на 

икономиката на СИР след кризата, темповете на нарастване на БВП за периода 2012 -

2015 г. са устойчиви, но недостатъчно динамични. За периода 2011-2015 г. се отбелязва 

тенденция на слабо нарастване на приноса на СИР в общия БВП, възстановявайки 

нивата от преди кризата. Като цяло, напредъкът по изпълнението на РПР на СИР може 

да бъде оценен като положителен. Анализът на изпълнението на ключовите индикатори 

и показателите по Европа 2020 в общия случай разкриват постигане на заложените за 

2015 цели.  

За всяка областна стратегия за развитие от Североизточен район – представител 

от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище докладваха на какъв етап са 

междинните оценки. 

Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми за 

периода 2014-2020 в РКК докладваха, съгласно нормативно регламентираната 

регионална координация по изпълнението на Оперативните програми, актуална 

информация за изпълнението на програмите на територията на Североизточен район и 

възможностите за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури. 

Служител на отдел СИР, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми 

за регионално развитие“ представи актуална информация за изпълнението на проекти, 

свързани с „Образователна инфраструктура“ в рамките на ОП „Региони в растеж“ 2014 

– 2020 г. Презентация беше на тема „Подобряване на образователната инфраструктура 

чрез мерки по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Основен 

приоритет на програмата е финансирането на проекти в областта на образованието, 

насочени  към модернизация на инфраструктурата чрез изграждане, реконструкция и 

обновяване, обзавеждане и внедряване на мерки за енергийна ефективност. 

На 01.12. 2017 г. в хотел „Тера - Европа“ - гр. Търговище, се проведе редовно 

съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния 

координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, на 

което взе участие Областният управител на област Добрич. 

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Митко Стайков, Областен управител 

на област с административен център Търговище, ротационен председател на РСР и РКК 

в СИР с мандат 01.07-30.12.2017 г. 

Беше представена за обсъждане и одобряване Годишната индикативна програма 

за дейността на РСР на СИР за 2018 г., съгласно чл. 49, т.16 и чл.57 от ППЗРР. 

Беше представен за обсъждане и съгласуване проекта на Актуализирания 

документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Търговище за 

периода 2018 - 2020 година, съгласно чл.19,т.2 от ЗРР. 

Представени бяха критериите за подбор на операции по процедура „Развитие на 

туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в 



растеж“ 2014-2020. Допустимите бенефициенти по схемата са Министерство на 

културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които 

са юридически лица. Обявяването на процедурата ще бъде през януари 2018 г. и е 

насочена към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното 

наследство на България (включващо паметници на културата от национално и световно 

значение) чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти. 

Представиха се Индикативните годишни работни програми за 2018 г. по 

Оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. за което докладваха 

представители на различните Оперативни програми. 

В края на заседанието председателството на РСР и РКК в СИР за периода 01.01.-

30.06.2018 г. беше предадено на Областния Управител на област Добрич г-н Красимир 

Кирилов. 

 

2. Областен съвет за развитие 

Със Заповеди № ОКД-01-02-1/04.04.2017 г. и № ОКД-01-02-2/13.09.2017 г. на 

Областен управител е определен състава на Областния съвет за развитие на област 

Добрич.  

Проведени са две заседания на Областния съвет за развитие на област Добрич. 

 На 11.04.2017 г. е проведено заседание на Областния съвет за развитие на област 

Добрич в зала „Пресцентър“ на Областна администрация Добрич, на което са 

приети следните решения: 

1. Приет е отчет за дейността на Областния съвет за развитие на област Добрич 

през 2016 г. 

2. Одобрен е Годишен мониторингов доклад на основния екип на звеното за 

мониторинг и оценка към Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 

2016 г. и изпратен на вниманието на членовете на Областния съвет за развитие. 

3. Съгласувана е Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в област Добрич 2017-2019 г. от Областния съвет за развитие на 

област Добрич и е изпратена за публикуване на Портал за обществени консултации 

(www.strategy.bg). 

Изготвеният Протокол от заседанието на Областния съвет за развитие на област 

Добрич е изпратен на вниманието на членовете с писмо №ОКД-01-5-1/ 13.04.2017 г. 

 На заседание на Областния съвет за развитие на област Добрич на 02.11.2017 г. 

са приети следните решения: 

1. Областният съвет за развитие на Област Добрич одобрява Доклада, относно 

резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за 

развитие на област Добрич 2014-2020 г. към 31.12.2016 г. 

2. Да бъде извършена актуализация на Областната стратегия за развитие на 

област Добрич 2014-2020 г., съгласно чл. 31, ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие. 

 

4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси 

Със Заповед на Областен управител на област Добрич е актуализиран състава на 

съвета. 

През периода не е възниквало искане за свикване на заседание, от членовете на 

съвета е изискана информация за темите, които да бъдат разгледани на предстоящи 

заседания. 

В изпълнение на чл.15 от Правилника за устройството и дейността на 

Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към 

Министерския съвет (НССЕИВ, МС), и на основание утвърдената Областна стратегия 

за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 

уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, от кметовете на 

http://www.strategy.bg/


осемте общински администрации, намиращи се на територията на област Добрич е 

изискано представянето на годишни отчети, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. 

В отговор на постъпилата информация, на вниманието на НССЕИВ, МС е 

представена информация за изпълнение на общинските планове за действие, както и 

доклад за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани 

от ромски произход и другите граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна на ромите ситуация (2012 – 2020 г.), за 2016 г. Информацията е публикувана на 

интернет страницата на Областна администрация – Добрич. 

 

5. Областен съвет по условия на труд и Областен съвет за тристранно 

сътрудничество  

Със Заповед на Областен управител на област Добрич са актуализирани 

съставите на съветите, същите са публикувани на интернет страницата на Областна 

администрация Добрич. 

През периода не е възниквало искане за свикване на заседание.  

 

6. Звено за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги в Област Добрич  

Със Заповед от 04.05.2016 г. Областният управител утвърди Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич (2016-2020 г.).  

През периода бяха организирани работни срещи на основния и разширен екип на 

звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги в Област Добрич 2016-2020 г. 

На 24.01.2017 г. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация Добрич се 

проведе работна среща на основния екип на ЗМО, на която са обсъдиха  действия, 

свързани с представянето на годишен доклад, отразяващ констатациите на основния 

екип на ЗМО при извършени посещения на социални услуги, предоставяни на 

територията на област Добрич, както и Оценка на състоянието и етапите по приемане 

на общинските планове за развитие на социалните услуги. 

На 17.02.2017 г. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация Добрич се 

проведе работно заседание на разширения екип на ЗМО, на което членове на основния 

екип представиха мониторингов доклад, отразяващ развитието на социалните услуги в 

Област Добрич през 2016 г. 

 На 08.06.2017 г. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация Добрич се 

проведе работна среща на основния екип на ЗМО. На работната среща се обсъди 

годишния план за работа на основния екип на ЗМО и предстоящите посещения на 

социални услуги, предоставяни на територията на област Добрич. Направи се и оценка 

на състоянието и етапите по приемане на общинските планове за развитие на 

социалните услуги. 

 

7. Областен съвет по здравеопазване 

Със Заповед на Областен управител на област Добрич е актуализиран съставът 

на съвета. 

Не е възниквало искане за свикване на заседание.  

 

8. Областната епизоотична комисия 

Със Заповед на Областен управител е актуализиран състава на Комисията. 

Проведени са четири заседания на Областната епизоотична комисия. 

На 04.01.2017 г., 10.02.2017 г., 12.09.2017 г. и 19.10.2017 г. са проведени 

заседания във връзка със заповеди на Министъра на земеделието и храните и 

Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, относно 

констатирани огнища на болестта инфлуенца (грип) по птиците при домашни и диви 

птици в България. 



На заседанията се набелязаха конкретни мерки за предотвратяване на 

проникването и разпространението на болестите на територията на област Добрич. 

Областният управител е издал Заповеди, с които нарежда на осемте общински 

администрации да свикат общинските епизоотични комисии и да обсъдят 

предприемането на действия, свързани с предписанията, визирани в заповедите на 

Министъра на земеделието и храните и Изпълнителния директор на Българска агенция 

по безопасност на храните. 

Съставени са протоколи от заседанията на Комисията, които са публични и 

достъпни. 

 

9. Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, 

организации и омбудсмана. 

Проведени са 29 заседания на комисията по чл. 7а от Устройствения правилник 

на областните администрации. Съставът на комисията бе актуализиран със Заповед на 

Областен управител на област Добрич. Постъпилите предложения и сигнали са 57 броя.   

 

10. Областната комисия за развитие на младежта и спорта  

Със Заповед на Областен управител на област Добрич бяха актуализирани 

вътрешните правила на комисията и нейния състав.  

На 14.07.2017 г. в зала „Пресцентър“ е проведена работна среща на Областната 

комисия за развитие на младежта и спорта.  

 

11. Областeн обществен съвет по превенция и противодействие на 

корупцията 

Със Заповед на Областен управител на област Добрич е актуализиран състава на 

съвета. Не е възниквало искане за свикване на заседание.  

 

  12. Областната комисия за безопасност на движението по пътищата 

Организирани и проведени са 2 заседания на Областната комисия по безопасност 

на движението по пътищата на 27.04.2017 г. и на 19.10.2017 г.   

Изготвен е Областен план за действие с цел подобряване безопасността на 

движението и намаляване на жертвите по пътищата на област Добрич за периода 2017-

2018г. Планът е приет на заседанието на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата от 27.04.2017г.   

 

13. Постоянно действаща Областна комисия по транспорт 

 Организирани и проведени заседания на Областната комисия по транспорт 

относно: 

- Утвърждаване на промяна в 2 маршрутни разписания от областната транспортна 

схема: № VI-3/01.06.1999 г. по автобусна линия  Добрич – Бенковски – Добрич и № 

VI-3/01.06.1999 г. по автобусна линия Добрич – Свещарово – Добрич. 

- Утвърждаване на промяна в маршрутно разписание от Републиканската 

транспортна схема: № 8102/05.06.2015 г. по автобусна линия Шумен - Тервел, 

утвърдено със Заповед № РД-08-286/02.06.2015 г. на Министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. Протокола и необходимите 

документи за утвърждаване на промяната са изпратени с писмо до ИА 

„Автомобилна администрация“. 

- Утвърждаване на промяна в маршрутно разписание от Републиканската 

транспортна схема: № 8101/05.06.2015г. по автобусна линия Шумен - Тервел, 

утвърдено със Заповед № РД-08-286/02.06.2015 г. на Министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. Протокола и необходимите 



документи за утвърждаване на промяната са изпратени с писмо до ИА 

„Автомобилна администрация“. 

 

  Изготвени заповеди по чл. 29 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС, а именно: 

- Заповед № ОКД-10-02-3/26.06.2017 г. за пряко възлагане, по чл.29, т.1 от Наредба 

№ 2/15.03.2002 г. на МТС за срок не повече от 6 месеца, от кмета на община град 

Добрич, във връзка с възникнала спешна необходимост за осигуряване на 

превозвачи по утвърдените маршрутни разписания на автобусни линии от 

Областната и Републиканската транспортни схеми с възложител община град 

Добрич.  

- Заповед № ОКД-10-02-6/18.12.2017г. за пряко възлагане, по чл.29, т.1 от Наредба № 

2/15.03.2002 г. на МТС за срок не повече от 6 месеца, от кмета на община град 

Добрич, във връзка с възникнала спешна необходимост за осигуряване на 

превозвачи по утвърдените маршрутни разписания на автобусни линии от 

Областната и Републиканската транспортни схеми с възложител община град 

Добрич. Заповедта е изпратена с писмо до кмета на общината. 

 

Изготвени заповеди по чл. 16в и чл.16д д от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС 

(при необходимост от прилагане на  чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.) – няма постъпили 

преписки.  

 

IХ. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

1. Дейности по Закона за устройство на територията. 

 

Изготвени са 4 публични регистъра - на издадените актове за изработване на 

устройствени планове и на техните изменения; на издадените разрешения за строеж; на 

издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения и на 

въведените в експлоатация строежи, които са публикувани на интернет страницата на 

Областна администрация и на сайта за отворени данни на МС.  

През 2017 г. няма постъпили преписки във връзка с Регистъра на въведените в  

експлоатация строежи от четвърта и пета категория и Регистъра на техническите 

паспорти, издадени в Областна администрация Добрич.  

 

Изготвени становища и писма относно: 

- изработване и приемане на Общ устройствен план на община Добричка.   

- изработен проект за ПУП – ПР, засягащ УПИ V-2503 в кв. 324 по РП на град 

Каварна, община Каварна, област Добрич. Изготвено и изпратено е писмо до 

кмета на община Каварна. 

- заявление от дружествата „ЕЛ-ДИВИНО-БГ“ ЕООД и „АВАНГАРД – 109“ ООД 

за съгласуване на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ 

53120.14.984, местност „Бостанджи баалар“ по плана на с. Оброчище, община 

Балчик. 

- заявление от „Напоителни системи“ ЕАД с молба за издаване на удостоверение 

за търпимост за строеж: „Въздушен електропровод- ВЕЛ „Македонка“, 

разположен на територията на общините Каварна и Балчик, област Добрич и 

захранващ станции на дружеството.   

- до кмета на община Балчик и началника на РОНСК с предписания за 

извършване на проверка и предприемане на действия по установяване 

законността на строеж в поземлени имоти с идентификатори 78639.6.34 и 

78639.6.8 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик с цел отреждане и 

строителство на оранжериен комплекс. 



- изработен ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 39493.35.156 по плана на с. 

Крапец, община Шабла. 

- Изготвена е Заповед № ДжС-09-09-1/23.10.2017г. за разрешение изработването 

на ПУП – Парцеларен план за изграждане на линеен елемент на техническата 

инфраструктура „Подземна кабелна линия 20kV за електрозахранване на обект 

„Фабрика за преработка на „мливо“, разположена в ПИ № 013023 в землището 

на с. Плачи дол, община Добричка, област Добрич. 

 

  2. Дейности по Закона за енергийната ефективност. 

В съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми 

източници и програмите на общините по Закона за енергията от възобновяеми 

източници е изготвен отчет за 2016 г. до АУЕР на дейностите и мерките за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива,. 

Изготвен е и годишен отчет до АУЕР за 2016 г. за изпълнението на плана за 

енергийна ефективност по чл.12 от Закона за енергийна ефективност за Областна 

администрация Добрич. 

 

3. Дейности по Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на МРРБ 

От област Добрич 5 общини работят по Националната програма – община град 

Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Каварна и Тервел.  

Съгласно определените функции и отговорности в методическите указания по 

Програмата, на областните управители, като представители на държавната власт, беше 

осъществяван непрекъснат мониторинг и контрол в процеса на изпълнението на 

Националната програма по общини, а именно:  

- Изготвяне на писма до „Българска банка за развитие“ АД с Анекси и договори 

за целево финансиране; 

- Изготвяне на ежеседмичните справки за текущия напредък по НПЕЕМЖС; 

- Изготвяне на Бюджетна процедура за 2017 г. и изготвяне на средносрочна 

прогноза за периода 2017–2019 г. за НПЕЕМЖС чрез двата макета на 

„Бюджетна прогноза“ и „Прогноза за паричните потоци“. 

- Мониторинг на процеса, състоящ се в проверка за референтните стойности по 

обявените обществени поръчки и сключените договори за обновяване на 

жилищните сгради, попълване на контролни листи по образец и уведомяване на 

МРРБ, ББР и съответната община. 

- Регулярно събиране на информация за броя обявени обществени поръчки и 

сключените в следствие договори по изпълнение на Програмата от общините на 

територията на област Добрич, за текущото реализиране на Програмата и 

ежемесечно изпращане на доклад до МРРБ въз основа на обобщената 

информация;  

- Проверка на документацията за възлагане на обществени поръчки във връзка с 

изпълнението на Програмата, както и сключените договори с изпълнителите; 

- Подписване на актове и протоколи за започване и изпълнение на 

строителството; 

 

4. Осъществяване взаимодействие с общините от областта и отговорните 

ведомства във връзка с подобряване на техническата и пътната инфраструктури. 

 

Изготвени са следните документи: 

- становище относно утвърждаване на предложение за промяна в маршрутни 

разписания от Областната транспортна схема: № VI – 3/01.06.1999 г. по 

автобусна линия  Добрич – Бенковски – Добрич и № VI – 3/01.06.1999 г. по 



автобусна линия Добрич – Свещарово – Добрич, внесено от кмета на община 

град Добрич. 

- становище относно писмо на главния секретар на Министерски съвет, във 

връзка с издадена заповед за отмяна на Заповед № Iз – 359/24.02.2012 г. на 

Министъра на вътрешните работи и Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството с указания за обезопасяване на пешеходните пътеки по 

пътищата, отворени за обществено ползване и по улиците в населените места. 

- писмо до Министър – председателя, Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и АПИ относно възобновяване и завършване на 

строителството на път II-71 Добрич – КК „Албена“ в участъка от км 105+800 до 

км 111+975 (ново трасе – обход на с. Батово, община Добричка).    

- становище относно предложение от кмета на с. Орляк, община Тервел, област 

Добрич, във връзка с изграждане на пътни неравности, ограничаващи скоростта 

по ул. „Първа“ в селото. Изготвено и изпратено е писмо до кмета на община 

Тервел с копие до отправилия предложението.  

- становище относно предложение от жител на с. Стожер за изграждане на пътни 

неравности, ограничаващи скоростта по път II-29 през селото . Изготвено и 

изпратено е писмо до отправилия предложението.  

- становище относно писмо на директора на ДПБ, с. Карвуна във връзка с молба 

за оказване на съдействие за ремонт на пътната отсечка с. Сенокос – с. Карвуна. 

Изпратено е писмо до кмета на община Балчик за предприемане на 

необходимите действия. 

- становище относно писмо от г-жа Йонка Христова Романова във връзка с молба 

за включване на с. Дебрене като автобусна спирка по направлението Добрич – 

Варна. В тази връзка е сезиран кмета на община град Добрич. 

- становище относно писмо изх. № 939/19.06.2017 г. на ръководителя на 

Териториален център за пътнически превози Горна Оряховица, във връзка с 

предварителна информация за разписанията на влаковете за периода 2017/2018 

г.    

- становище относно писмо изх. № 06-00-178/22.06.2017 г. на кмета на община 

град Добрич с молба за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

транспортни схеми (областна и републиканска) от квотата на Община град 

Добрич, при условията на чл.29, т.1 от Наредба №2/15.03.2002 г. на МТС. 

                           

  5. Изпълнение на задачите по процедурите за отдаване под наем на 

морските плажове на територията на областта във връзка с изискванията на 

Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. 

 

Организирана и извършена е процедура по приемане от наематели на обекти – 

изключителна държавна собственост, представляващи морски плаж „Иканталъка 1“, 

„Балчик - централен“ и „Нов плаж Балчик“. Изготвени са протоколи за приемането и 

съответно изпратени с писмо в Министерство на туризма. 

Изготвени и представени за одобряване от Министъра на туризма са 4 схеми за 

обезпечаване с водно-спасителна дейност на неохраняеми плажове на територията на 

област Добрич. Схемите са одобрени от МТ. С оглед обезпечаване с водно-спасителна 

дейност на обявени за неохраняеми морски плажове на територията на област Добрич 

за 2017 г. и във връзка с одобрени 4 схеми от Министъра на туризма за разполагане на 6 

спасителни поста на неохраняеми морски плажове, беше проведена обществена 

поръчка за определяне на изпълнител за услуга с предмет: „Организиране и извършване 

на водноспасителна дейност през 2017 г. на територията на неохраняемите морски 

плажове: „Русалка („Голям плаж“), община Каварна, област Добрич; „Шабленска тузла 

– Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос“, община 

Шабла, област Добрич; „Фиш – фиш нов“, община Балчик, област Добрич“.  



  Областният съвет на БЧК – Добрич беше определен за изпълнител след проведена 

поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки  чрез събиране на 

оферти с обява. Областният съвет на БЧК – Добрич осигури водно спасяване на 

горепосочените морски плажове за периода от 01.07.2017 г. до 15.09.2017 г. в 

съответствие с клаузите посочени в Договор № АСД 14-14/28.06.2017 г. 

 

 

Х. ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА 

ВЛАСТ 

 

През отчетния период, в съответствие с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилата за 

взаимодействие между Областния управител и ръководителите на териториалните 

звена на централната изпълнителна власт в областта, ръководителите  на  

териториалните  структури, след приключването  на  представяха  на  Областния  

управител  информация  за  осъществяваната  от  тях  дейност.  

Съответно отчетите и докладите на ръководителите на териториалните звена, 

бяха обобщавани и анализирани.  

 

 

ХI. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ 

 

1. Програма „Старт на кариерата” 

 Областна администрация Добрич обяви потребност от 2 работни места по 

Програмата. Съгласно утвърдената квота, през 2018 г. Областна администрация ще има 

възможността да усвои заявената потребност от заявените работни места.  

2. Програма „Летни студентски стажове в държавната администрация“ 

Одобрена заявка за провеждане на „Летни стажантски стажове в държавната 

администрация“ и през месец август ще се реализира едномесечен стаж за едно лице 

през месец май и август. 

3. Одобрен Проект на Регионална програма за заетост и обучение. Общо 35 

безработни ще бъдат наети по Регионалната програма за заетост и обучение на област 

Добрич. От тях 33-ма души ще са на пълен работен ден и двама – на 4-часов работен 

ден. Наетите лица ще извършват комунално-битови дейности, поддържане и опазване 

на обществения ред и общинско имущество. Общата сума за област Добрич е в размер 

на 117 300 лв. Начало на изпълнение на програмата – 15.05.2017 г. – край 15.11.2017 г. 

 

 

ХII. ДЕЙНОСТИ ПО СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ 

    

1. Регионално развитие и околна среда 

1.1. Във връзка с Преписка № ОМП-04-16/26.01.2017 г. по предприемане на 

превантивни мерки за предотвратяване на разливането на река Батова и защита от 

наводняване на к.к. "Албена", която е продължение на преписката от 2015 г. по писмо 

от „Албена” АД за понесени щети в к.к. Албена, вследствие на проливните дъждове 

паднали на 05, 06, 19 и 20 юни 2014 г. и на 02.02.2015 г., през 2017 г. са извършени 

следните дейности:  

- Проведена процедурата по преценяване необходимостта от ОВОС за проект: 

„Почистване коритото на река Батова от км. 0 + 000 до км. 3 + 940 за предотвратяване 

наводнения на к.к. „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“; „Проектиране на 

хидротехническо/ски съоръжение/я за регулиране оводняването на поддържан резерват 

„Балтата“ и за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена“; и „Проектиране на 

хидротехническо съоръжение при заустването на река Краневска в река Батова за 



предпазване от заливане на резерват „Балтата”, която се състоеше в писмено искане по 

образец съгласно Приложение №6 на Наредбата за ОВОС с приложена подробно 

разработена информация по Приложение №2 от същата Наредба до МОСВ и 

последваща кореспонденция с МОСВ, РИОСВ, Община Балчик, Кметства в с. Кранево, 

с. Рогачево и с. Оброчище. 

- Изпратено писмо до МКВПМС с пълен комплект документи за кандидатстване 

за финансиране по проекта за почистване коритото на река Батова. 

 

1.2. През 2017 г. се реализира поредната национална кампания на „БТВ МЕДИА 

ГРУП” ЕАД - "Да изчистим България заедно" - преписка № РкД-39-51/ 01.06.2017 г. 

Кампанията тази година се проведе на 16.09.2017 г.  

 

2. Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-

2020 г. 

През 2017 г. Областна администрация Добрич кандидатства с едно проектно 

предложение в конкурс за проекти по третата покана за проекти по Програма Интеррег 

V-A Румъния-България 2014-2020 г., а именно: Проект №ROBG-415 „Съвместното 

управление на риска и партньорство в трансграничния регион Кълъраш-Добрич" 

на Областна администрация Добрич като водещ партньор, с румънския партньор 

Окръжен съвет Кълъраш и Окръжен инспекторат за спешни ситуации „Барбу Щирбей“ 

гр. Кълъраш.  

Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на сътрудничество, 

ефективността и засилване на интеграцията между териториалните институции, 

участващи в дейности за гражданска защита  и населението  при извънредни бедствени 

ситуации в окръг Кълъраш и Добрич.  

Специфични цели: 

1. Изготвяне на обща стратегия и план за действие за реагиране на различни 

възможни видове рискови ситуации с природни и антропологични характеристики; 

2. Интегрирано, интелигентно използване на наличната информация и обучение 

на  гражданите за правилно поведение; 

3. Модернизиране на  действията в сферата на гражданска защита, чрез 

закупуване на съвременно оборудване за интервенция в случай на бедствие. 

Очакваните резултати са повишен капацитет на сътрудничество и ефективност в 

сферата на защита на гражданите в Трансграничния регион при бедствени ситуации и в 

отдалечените райони на областите Добрич и Кълъраш. 

От страна на Министерски съвет постъпи отрицателен отговор № 06.08-

5/20.07.2017 г. на поискана подкрепа за проекта. Информирани са партньорите по 

проекта за отказа на Министерски съвет за подкрепа Областна администрация Добрич 

да участва по проекта. 

Областния управител взе решение, Областна администрация Добрич да 

прехвърли правата и задълженията си на бенефициент по проекта към Община 

Добричка. 

На 13.09.2017 г. в гр. Кълъраш се проведе работна среща в Съвместния 

секретариат на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., за 

изясняване на процедурата и консултиране във връзка с предстоящи стъпки за 

прехвърляне на правата на бенефициент по проекта от Областна администрация 

Добрич към Община Добричка.  

 

3. Комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество 

Румъния-България 2007-2013 г. и Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 

2014-2020 г. Във връзка с участието на Областния управител на област Добрич в 

Комитета са извършени следните дейности: 

 



1. Във връзка с Решение на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за 

трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. за обявяване за 

нефункциониращи проекти „Липница-Кайнарджа трансграничен път“ и 

„Добромир-Крушари трансграничен път“ е изготвено становище (№МС-06-

1/27.01.2017 г.) до областния управител. Становището на областния управител е 

предоставено на Съвместния комитет за наблюдение (с писмо №МС-06-

1/30.01.2017 г.).  

2. Предоставено е становище № МС-06-9/27.01.2017 г., относно инвентаризация 

на активите, извършвана от Регионалното бюро за трансгранично 

сътрудничество за границата между Румъния и България, гр. Кълъраш, във 

връзка с предоставения информационен терминал за временно безвъзмездно 

ползване на Областна администрация Добрич. 

3. Изготвени са Доклад № МС-06-2/14.02.2017 г. и Становище № МС-06-

2/14.02.2017 г. до областния управител, относно Решения на Комисията за 

разглеждане на възражения на кандидатстващи организации срещу оценката на 

проекти, депозирани по втората покана за кандидатстване с проекти по 

Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. 

4. Във връзка с процедурата за одобряване на втората версия на Финалния доклад 

за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – 

България 2007-2013 г. е предоставено становище №МС-06-1/20.02.2017 г. до 

областния управител. Становището на областния управител на област Добрич 

за подкрепа за приемане на решението е изпратено до Съвместния комитет за 

наблюдение. 

5. Във връзка с актуализиране на българските представители с право на глас в 

Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-

2020 г. беше изпратена информация до МРРБ с писма №№ МС-06-2/20.02.2017 

г., МС-06-2/22.05.2017 г. и МС-06-2/01.06.2017 г. 

6. Във връзка с постъпила покана за попълване на въпросник за оценяване на 

ползите от Проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на 

трансграничен регион Румъния-България“ (SPATIAL) - съфинансиран по 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. 

MIS ETC 171 беше попълнен въпросникът и е предоставен Доклад № МС-06-

1/02.03.2017 г. до областния управител. 

7. Във връзка с участие на областния управител на седмото заседание на Комитета 

за наблюдение на Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г., 

което се проведе на 30.03.2017 г. в гр. Кълъраш, Република Румъния беше 

информиран главния секретар на Министерски съвет, относно необходимостта 

от издаване на Заповед за командировка на областния управител за чужбина. 

Изготвено е становище № МС-06-2/28.03.2017 г., относно получените 

материали за седмото заседание на комитета за наблюдение. Представен е отчет 

№МС-06-2/05.04.2017 г. от областния управител в Министерски съвет, относно 

участие на седмото заседание на Комитета за наблюдение на Програма 

Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. и взетите решения на 30.03.2017 

г. в Република Румъния, гр. Кълъраш.  

1.7.1. Изготвена е Справка-информация по чл. 8, т. 5 от Вътрешните правила за 

работа на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за 

развитие в Североизточен район, относно приетите решения на заседанието 

на Комитета за наблюдение на Програма Интеррег V-A Румъния-България 

за периода 2014-2020 г., проведено на 30.03.2017 г. в Република Румъния, 

гр. Кълъраш. 

8. Във връзка с получена покана за участие на областния управител на осмото 

заседание на Комитета за наблюдение на Програма INTERREG V-A Румъния-

България 2014-2020 г., което се проведе на 23.06.2017 г. в гр. Крайова, окръг 



Долж, Република Румъния е предоставено становище №МС-06-2/13.06.2017 г. 

Главния секретар на Министерски съвет беше информиран, относно 

необходимостта от издаване на Заповед за командировка на областния 

управител за чужбина. Представен е отчет №МС-06-2/30.06.2017 г. от 

областния управител в Министерски съвет, относно участие на осмото 

заседание на Комитета за наблюдение на Програма Интеррег V-A Румъния-

България 2014-2020 г. Изготвено е становище №МС-06-2/30.06.2017 г., относно 

Проект на Протокол от осмото заседание на Комитета за наблюдение на 

Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. 

1.8.1. Изготвена е Справка-информация по чл. 8, т. 5 от Вътрешните правила за 

работа на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за 

развитие в Североизточен район, относно приетите решения на заседанието 

на Комитета за наблюдение на Програма Интеррег V-A Румъния-България 

за периода 2014-2020 г., проведено на 23.06.2017 г. в Република Румъния, 

гр. Крайова. 

9. Във връзка с получена покана за участие на областния управител на деветото 

заседание на Комитета за наблюдение на Програма INTERREG V-A Румъния-

България 2014-2020 г., което се проведе на 02.08.2017 г. в гр. Букурещ, 

Република Румъния е предоставено становище №МС-06-2/21.07.2017 г., 

относно материалите за обсъждане по време на заседанието. Потвърдено беше в 

МРРБ (с писмо № МС-06-2/25.07.2017 г.), че поради служебна ангажираност, 

областния управител е командировал служител от Областна администрация 

Добрич за участие на деветото заседание. На 02.08.2017 г. участвах на деветото 

заседание на Комитета за наблюдение на програмата, проведено в гр. Букурещ, 

Румъния, за което беше изготвен Доклад № МС-06-2/03.08.2017 г. 

1.9.1. Изготвена е Справка-информация по чл. 8, т. 5 от Вътрешните правила за 

работа на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за 

развитие в Североизточен район, относно приетите решения на заседанието 

на Комитета за наблюдение на Програма Интеррег V-A Румъния-България 

за периода 2014-2020 г., проведено на 02.08.2017 г. в Република Румъния, 

гр. Букурещ. 

1.9.2. С писмо №МС-06-2/15.08.2017 г. е изразено положително становище по 

отношение на протокола от заседанието. 

10. Изготвен е Доклад №МС-06-2/12.04.2017 г., относно постъпилите забележки по 

оценителната таблица за първия етап (Анекс В) и втория етап  (Анекс С) от 

Пакета от документи за кандидатстване по третата покана за кандидатстване с 

проекти по Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г., от 

Българските членове на комитета за наблюдение на Програмата. 

11. Изготвен е Доклад №МС-06-2/18.04.2017 г., относно постъпило уведомление за 

отстранена грешка от „Ръководство за кандидати е-MS – покана 3, етап 1 и етап 

2“ от Пакета от документи за кандидатстване по третата покана за 

кандидатстване с проекти по Програмата Интеррег V-A Румъния-България 

2014-2020 г. 

12. Изготвен е Доклад №МС-06-2/19.04.2017 г., относно проект на Протокол от 

седмото заседание на Комитета за наблюдение на Програма ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния-България 2014-2020 г., проведено на 30.04.2017 г. в гр. Кълъраш. 

13.  Изготвен е Доклад №МС-06-2/27.04.2017 г., относно Процедура за 

неприсъствено приемане на решение за одобряване на промени в проект 

„Развитие на съвместен трудов пазар и мобилност на труда в отрасъл 

Строителство в румънско-българския трансграничен регион”, по Програма 

Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. 

14.  Във връзка с откриване и функциониране на ГКПП Северняк на Българо-

румънската граница е изпратено запитване до Министъра на вътрешните работи 



и директора на Агенция „Митници“ с писмо №АСД-20-1/20.06.2017 г., относно 

етапа, в който се намира откриването на ГКПП Северняк и какви дейности 

предстоят. 

15. Във връзка с постъпили възражения на бенефициенти по оценката на проекти 

по третата процедура за кандидатстване по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-

България 2014-2020 г. и взети Решения от Комисията за разглеждане на 

възражения по Програмата, изготвени са становища № МС-06-2/05.09.2017 г., 

№ МС-06-2/07.09.2017 г. 

16. Изготвено е становище № ВО-10-63/20.09.2017 г., относно възможността за 

кандидатстване за награждаване, като организация, която в своята дейност 

опазва природното и културно наследство, в рамките на проект №15.2.1.034 

„Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и 

културно наследство“, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-

България 2014-2020 г. 

17. Във връзка с процедурата за писмена консултация от 04.10.2017 г., относно 

приемане на решение на Комитета за наблюдение за одобряване на промените 

във формуляра за кандидатстване по проект 15.1.1.037, eMS код: ROBG-138, 

депозиран в рамките на първата покана за набиране на предложения по 

Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 е изпратено писмо за 

подкрепа № MC-06-2/06.10.2017 г. за приемане на решението. 

18. Във връзка с процедурата за писмена консултация от 05.10.2017 г., относно 

приемане на решение на КН за одобряване "Списък на отхвърлените заявки за 

интерес", касаещо четирите заявки за интерес, подадени в рамките на третата 

покана за представяне на предложения за Програма Интеррег VA Румъния - 

България – с краен срок - 15 май 2017 г., за които е извършено ново оценяване 

съгласно решения на Комисията за разглеждане на възражения: №25/28.08.2017 

г.; №26/28.08.2017 г.; №27/ 28.08.2017 г. и №34/05.09.2017 г. е изпратено писмо 

за подкрепа № MC-06-2/09.10.2017 г. за приемане на решението.  

19. Във връзка с процедурата за писмена консултация от 18.10.2017 г., относно 

приемане на решение на КН за одобряване на промените във фаза преди 

договаряне, отнасящи се до модификация на партньорството, а именно 

заменяне на Областна администрация Враца, като бенефициент 3 с Общинска 

администрация Враца в проект №15.3.1.040 (eMS код: ROBG-195), депозиран в 

рамките на първата покана за набиране на проектни предложения по Програма 

Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г., е изпратено писмо за подкрепа 

№ MC-06-2/23.10.2017 г. за приемане на решението. 

20. Във връзка с процедурата за писмена консултация от 01.11.2017 г., относно 

приемане на решение на КН за одобряване на промените, отнасящи се до 

модификация на партньорството, а именно заменяне на Областна 

администрация Русе, като бенефициент 2 с Русенски университет „Ангел 

Кънчев“ в проект №16.4.2.036 (eMS код: ROBG-161), депозиран в рамките на 

втората покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег V-

A Румъния – България 2014-2020 г., е изпратено писмо за подкрепа № MC-06-

2/06.11.2017 г. за приемане на решението. 

21. Във връзка с процедурата за писмена консултация от 08.11.2017 г., относно 

приемане на решение на КН за одобряване на промените, отнасящи се до 

модификация на партньорството, а именно оттегляне на Бенефициент 2 - 

Регионално управление на образованието - Добрич от партньорството по 

проекта и поемане на всички негови дейности и част от бюджета му от страна 

на Водещия бенефициент - Добруджанско аграрно и бизнес училище и 

бенефициент 3 - Асоциация „Изберете вашата професия "- Център за 

професионално обучение - Констанца в проект №16.4.2.104 (eMS код: ROBG-

192), депозиран в рамките на втората покана за набиране на проектни 



предложения по Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г., е 

изпратено писмо за подкрепа № MC-06-2/10.11.2017 г. за приемане на 

решението. 

22. Взето участие на Конференция за началото на проект „Подобряване на 

мобилността на работещи и безработни“ MOWE UP, e-MS код №16.4.2.052, 

финансиран по Програма Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020 г., която 

беше проведена на 14.11.2017 г. във Висше училище по мениджмънт-филиал 

Добрич. Изготвен е доклад № ВО-10-91/15.11.2017 г. 

23. Областния управител на област Добрич оказа съдействие за осигуряване на 

достъп до културно-исторически, туристически и спортни обекти от област 

Добрич за снимане на видеоклипове в рамките на проект „Интегрирана 

мултимедийна платформа за активни култура и туризъм – ИМПАКТ“ код на 

проекта 15.2.1.056, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 

2014-2020. В рамките на този проект са избрани 100 обекта на територията на 

осем области – Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, 

Монтана и Видин, които да получат специален видеоклип, който да ги 

представя в 5 категории – Природа и спорт, Култура и история, Религия, Селски 

туризъм, Вино и гурме. 

Целта на видеоклиповете е да представят обектите по един нов начин, който 

предава частица от техния дух и достойнство и да рекламира българската 

територия от трансграничния регион Румъния-България като атрактивна 

туристическа дестинация с цел привличане на нови туристи. 

24. Областния управител на област Добрич съвместно с народни представители от 

8 МИР Добрич и Инициативен комитет от граждани организира честване на 

годишнина от откриването на реставриран български военен паметник в с. 

Аджигьол, окръг Тулча, Република Румъния на 11.11.2017 г. Намерението на 

участниците е придвижването им да стане по стъпките на бойния път на Трета 

Българска армия през 1916 година. Една от целите на инициативата е да бъдат 

приобщени и деца, които  да получат урок по военно-патриотично възпитание. 

Изпратен е доклад до Министерски съвет – отчет за извършената работа. 

25. Във връзка с постъпила покана вх.№МС-06-2/06.11.2017 г. от г-н Богдан Мушат 

- ръководител на Съвместния секретариат на Програма Интеррег V-A Румъния-

България 2014-2020 г. и резолюция на областния управител, взех участие на 

конференция за изпълнението на Програма Интеррег V-A Румъния-България 

2014-2020 г., която се проведе в гр. Балчик, Старата мелница на 16.11.2017 г. 

Изготвен беше доклад до областния управител №МС-06-2/17.11.2017 г. 

26. Предоставено становище № МС-06-2/20.12.2017 г., във връзка с процедурата за 

писмена консултация от 12.12.2017 г., относно приемане на решение на КН за 

одобряване на "Списък с две проектни предложения, избрани за финансиране", 

свързани с двата проекта, подадени в рамките на третата покана за представяне 

на предложения за програма Интеррег - Румъния - България - краен срок - 23 

октомври 2017 г., които са получили повече от 85 точки процеса на оценяване. 

Единият от двата проекта е проект ROBG 528 „A Joint Opened Window to the 

Universe Mysteries“ (Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената) 

на Музеен комплекс за природни науки Констанца, с партньори Исторически 

музей Каварна и Морска академия „Мѝрчя чел Батръ̀н“ с 88 точки от 

оценителния процес. 

 

4. Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо 

помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен 

период 2014-2020 г. 

Във връзка с участието на Областния управител на област Добрич, в качеството 

си на член в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република 



България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

за програмен период 2014-2020 г. представител на Регионалния съвет за развитие в 

Североизточен район са извършени следните дейности: 

1. Участие на Областния управител на област Добрич на второ заседание на 

Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република 

България, проведено на 07 февруари 2017 г. в Министерски съвет. 

2. Изготвена Справка-информация по чл. 8, т. 5 от Вътрешните правила за 

работа на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за 

развитие в Североизточен район, относно приетите решения на заседанието 

на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство за периода 

2014-2020 г., проведено на 07.02.2017 г. в гр. София. 

3. Изготвени становища № РР-12-6/15.08.2017 г. и № РР-12-6/28.08.2017 г., 

относно Процедура за неприсъствено приемане на решение за одобряване на 

„Доклад за напредъка по изпълнението на Споразумението за партньорство 

през 2017 г.“, както и по отношение на доклада след направените изменения, 

въз основа на получените забележки и коментари по документа. 

Становищата са изпратени на Комитета за наблюдение на Споразумението за 

партньорство. 

 

5. Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. 

Във връзка с участието на Областния управител на област Добрич, в качеството 

си на член в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., представител на Регионалния съвет за 

развитие са извършени следните дейности: 

1. Изготвени са два броя Справка-информация по чл. 8, т. 5 от Вътрешните 

правила за работа на Регионалния координационен комитет към 

Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, относно приетите 

решения на шестото и седмо заседание на Комитета за наблюдение на 

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-

2020 г., проведени в периода 28-29.11.2016 г. в гр. София и 06-07.06.2017 

г. в гр. Сандански. Информацията е предоставена на Секретариата на РСР 

в СИР. 

2. Изготвен Доклад № РР-05-6/29.05.2017 г., относно постъпилите 

информационни материали, подлежащи за обсъждане на заседание на 

Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 на 6-7.06.2017 г. в гр. Сандански 

и Становище № РР-05-6/0.07.2017 г., относно протокола от заседанието. 

 

 

ХIII. УПРАВЛЕНИЕ, ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Съставяне на актове за държавна собственост. 

През отчетния период са съставени общо 48 бр. АДС, от които 22 бр. за 

публична държавна собственост и  26 бр. за частна държавна собственост. 

 

2. Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за 

държавна собственост. 

Отразени забележки по издадени АДС – 4 бр.  

 

3. Отписване на имоти - държавна собственост. 



  През отчетния период по образувани преписки са отписани 43 бр. имоти от 

актовите книги за държавна собственост.  

 

4. Надзор, опазване и защита на държавната собственост. 

През отчетния период са изготвени: 

- 72 бр. становища свързани с проверка на актове за общинска собственост, 

получени съгласно чл. 58, ал. 2 и ал. 5 от Закона за общинската собственост.  

- 62 бр. становища във връзка с липса или наличие на актове за държавна 

собственост за имоти, предмет на разглеждане на общинските съвети.  

- 3 бр. заповеди за отмяна на Актове за общинска собственост съставени в 

нарушение на разпоредбата на чл. 58, ал. 5 от Закона за общинската собственост. 

 

4. Издадени удостоверения: 

- за липса или наличие на акт за държавна собственост, по реда на чл. 587 от 

Гражданскопроцесуален Кодекс и чл. 79 от Закона за собствеността – 345 бр. 

удостоверения и 345 бр. заверени молби-декларации; 

- за липса или наличие на реституционни претенции – 24 бр. 

- за липса или наличие на акт за държавна собственост – 24 бр. 

 

6. Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост.  

- В изпълнение на Заповед № ДжС-09-12-3/06.03.2017 г. на Областен управител, е 

проведен търг за отдаване под наем на 300 кв.м. идеална част от ПИ 02508.7.401, 

целия с площ 3 638 кв.м., ведно с построените в имота две масивни сгради с 

обща ЗП – 175 кв.м., находящ се в гр. Балчик, к.з. „Двореца“.  

- В изпълнение на Заповед № ДжС-09-12-2/08.02.2017г. на Областен управител, е 

проведен търг за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, 

находящи се в общ. Тервел, общ. Ген. Тошево и общ. Добричка,  

представляващи: Самостоятелен обект в сграда със ЗП – 50 кв.м. с идентиф. 

72271.501.603.28.1 по КК и КР на гр. Тервел; Земя – 1 740 кв.м., представляваща 

УПИ IV-546, кв. 35а, по плана на с. Красен, общ. Ген. Тошево и Земя – 300 кв.м., 

представляваща част от УПИ XIII-джамия, включваща пл. № 39, кв. 4 по плана 

на с. Батово, общ. Добричка и Сграда „Стара джамия“ със ЗП – 127,50 кв.м.   

- Със Заповед № РкД-22-9/14.03.2017 г. на Областен управител и договор е 

предоставен безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане 

част от недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Добрич, 

пл. „Свобода” № 5, представляваща стая № 608, с полезна площ  19,76 кв. м. от 

6-ти етаж на 12 етажна административна сграда.   

- Със Заповед № РкД-22-9/14.03.2017 г. на Областен управител и договор е 

предоставен безвъзмездно за управление на Национална служба за съвети в 

земеделието, за нуждите на Териториален областен офис – Добрич, част от 

недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Добрич, пл. 

„Свобода” № 5, представляваща стаи с № № 804, 805 и 806, с обща полезна 

площ 100,52 кв. м. от 8-ми етаж на 12 етажна административна сграда.   

- По реда на чл. 45а от ЗДС е прекратена съсобствеността с Галя Димитрова 

Господинова на земя – 14 кв.м., представляваща 14/479 кв.м. ид. част от ПИ 

35064.501.3041 по КК и КР на гр. Каварна, съгласно АДС № 5479/18.01.2017 г. 

Със Заповед №ДжС-09-01-26 от 21.04.2017 г. на Областен управител имотът е 

отписан от актовите книги за държавна собственост.  

- Със Заповед № ДжС-09-03-1/23.08.2017 г. на Областен управител, на основание 

чл. 19, ал. 3 от ЗДС, чл. 14, ал. 2 от ППЗДС, е предоставен под наем без търг на 

Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развъждане на черношарената 

порода в България“, част от недвижим имот – частна държавна собственост, 

описан в АДС № 250/01.12.1999 г. и представляващ стая № 408, с обща полезна 



площ от 19,24 кв. м., находяща се в сграда с адрес: град Добрич, пл. „Свобода“ 

№ 5. 

- Със Заповед № РкД-22-44/06.10.2017 г. на Областен управител, на основание чл. 

17, ал. 2 и чл. 80, ал. 1 от ЗДС, и във връзка с искане вх. № ДжС-30-24/ 

21.09.2017 г. от г-н Петър Горновски, председател на Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор, е отнето поради отпаднала нужда от ДАМТ 

правото на управление върху част от недвижим имот – частна държавна 

собственост, актуван с АЧДС № 250/01.12.1999 г., представляващ стая № 401 с 

площ 17,368 кв. м., находяща се на четвърти етаж в административна сграда с 

адрес: гр. Добрич, ул. „Свобода” № 5.  

   

Поддържане актуалното състояние на следните регистри: 

- Главен и спомагателен регистър на съставените актове за държавна собственост 

и данните в информационна система „Регистър имоти“; 

- Регистър на имоти - държавна собственост, които са отдадени под наем; 

- Регистър на ведомствените жилища; 

- Регистър на продадените имоти; 

Регистър на имоти предоставени за управление от Областен управител. 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                 /РУМЕН РУСЕВ/ 


