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ГОДИНА 

 

 

В изпълнение на изискванията на чл.63 от Закона за администрацията, годишният 

доклад е изготвен и структуриран в няколко основни направления, които отразяват 

дейността на Областна администрация Добрич. 

  
През 2015 г. Областна администрация Добрич работи активно за реализиране на 

приоритетите и целите на Програмата на Правителството и Областната стратегия за развитие 

2014-2020 г. в рамките на предоставените по нормативни актове правомощия и компетенции 

на Областния управител по следните основни направления:
 Качествено управление на процесите по предоставяне на административни услуги, 

управление на собствеността и управление на публичните финанси; 
 Координация, административен контрол, управление на държавната собственост;  

 Регионално развитие, международно сътрудничество и европейски проекти;  

 Околна среда, регионално развитие и устройство на територията. 

 

I. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

    Стремежът на администрацията за качествено и прозрачно административно 

обслужване се постига, чрез предоставяне 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 от 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 

удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от 

Областна администрация Добрич, 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 е отбелязана удовлетвореност от 

ползваната административна услуга, както и от любезното и отзивчиво отношение на 

служителите в бюрото за комплексно обслужване. 

Областният управител и Заместник областните управители, осъществяват прием на 

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

http://www.dobrich.government.bg/
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получат на място административно съдействие и разяснения по поставени от тях въпроси 

и проблеми.  

Областна администрация Добрич работи в активно сътрудничество с медиите. 

Поддържа се постоянна връзка с представителите на централни и регионални средства за 

масово осведомяване, чрез съвременните бързи и достъпни средства за комуникация. На 

електронната страница на областната администрация 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 областната администрация. 
В Областна администрация Добрич през 2015 г. са регистрирани 13 989 документа, 

от които – 7 072 бр. входящи, 3 977 бр. изходящи, 2 940 бр. вътрешни документи.  

 Числеността на персонала на Областна администрация Добрич е 29 броя, 

определена в Устройствения правилник на областните администрации. 

 Към 31.12.2015 г. заети щатни бройки са 25. От тях по трудово правоотношение са 

назначени 6 служители, а по служебно правоотношение 19 служители. 

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

организации са назначени двама 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 петима служители по трудово правоотношение, които осъществяват денонощно 

дежурство. 

 През 2015 г. в Областна администрация Добрич са проведени три конкурса за 

назначаване на държавни служители. В рамките на утвърдената численост на щатния 

персонал, са назначени общо седем служители, в т.ч. и Областният управител на област 

Добрич, който е назначен с Решение № 886/11.11.2015 г. на Министерски съвет. На 

основание чл. 16а от Закона за държавния служител са назначени петима служители. На 

основание чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител е назначен един служител. 

По програма за временна заетост "Старт на кариерата“  са назначени 3 лица. 

 По Проект "Подкрепа за заетост" бяха назначени 80 лица на длъжността "Общ 

работник" в осемте общини на територията на областта, за осъществяване на дейности 

свързани с почистване на дерета и канали от наноси и отпадъци. 

 През 2015 г. са прекратени правоотношенията с 11 служители от утвърдената 

численост на персонала: 

 Областен управител – с Решение № 886/11.11.2015 г. на Министерски съвет; 

 Заместник областен управител – със Заповед № КВ-92/30.10.2015 г.  на Министър- 

председателя на Република България; 

 На основание чл. 103, ал. 1, т. 1 от ЗДС - 6 служители; 

 На основание чл. 105, ал. 2 от ЗДС - 2 служители 

 На основание чл. 107, ал. 2 от ЗДС - 1 служител. 

 Прекратени са трудовите правоотношения с 223 лица, назначени по НП 

"Сигурност", поради изтичане срока на договора по програмата; с 3 лица, назначени по 

НП "Старт в кариерата", поради изтичане срока на договора по програмата; с 80 лица, 

назначени по Проект "Подкрепа за заетост", поради изтичане срока на договора по 

проекта. 
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 През 2015 г. служителите от Областна администрация Добрич са използвали 712 

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

е в размер на 147 дни. За временна неработоспособност е ползван отпуск в размер на 424 

дни, от които 101 дни за сметка на работодател и 323 дни за сметка на НОИ.  

 През 2015 г. общо 8 служители са участвали в обучения  по следните теми: 

"Методика за прилагане на държавните помощи", организирано от ИПА и финансиран по 

ОПАК; "Прилагане на закона за обществените поръчки“, организирано от ИПА и 

финансиран по ОПАК; "Стратегическо планиране в сферата на превенцията и 

ограничаването на младежката безработица"; "Мерки за противодействие на корупцията 

при предоставянето на административни услуги"; "Обучение на крайни потребители за 

работа с Интегрирана Информационна Система на Държавната Администрация"; 

"Одобряване управлението на човешките ресурси в държавната администрация". 

 

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 2015 г. са 

в размер на 491 000 лв., които 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 2015 г. са 

в размер на 569 500 лв., в т.ч. разходи за персонал - 424 000 лв., разходи за издръжка - 130 

500 лв. и капиталови разходи - 15 000 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" - 537 300 лв. 

 Функция "Отбрана и сигурност" -   32 200 лв.  

 В разходната част на утвърдения бюджет са извършвани корекции от Министерски 

съвет, във връзка с изпълнението на допълнителни дейности възникнали през 

годината, както следва: 

- 184 937 лв. с размер на получените трансфери за I-во тримесечие на 2015 г. от 

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

заетост от Националния план за действие по заетостта за 2015 г.; 

- 130 318 лв. с размер на получените трансфери за II-то тримесечие на 2015 г. от 

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

заетост от Националния план за действие по заетостта за 2015 г.; 

- 2 609 лв. за изплащане на обезщетения по ЗПГРРЛ; 

- 529 лв. за предоставени трансфери на общини възнаграждения и осигуровки на 

членове на ОИК за проведени от тях заседания; 

- 4 462 лв. с размер на получените трансфери за III-то тримесечие на 2015 г. от 

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

заетост от Националния план за действие по заетостта за 2015 г.; 

- 913 955 лв. за извършените разходи от ОА Добрич и предоставени трансфери на 

общини по подготовката и произвеждането на избори за кметове и на национален 

референдум на 25.10.2015 г.; 

- 1 403 лв. с размер на получените трансфери за м. октомври и ноември на 2015 г. от 

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

заетост от Националния план за действие по заетостта за 2015 г. 
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 1. Приходи 

През 2015 г. Областна администрация Добрич при уточнен план за 2015 г. за 

собствените приходи в размер на 491 000 лв. е получила общо собствени приходи в размер 

на 247 655 лв.,  което представлява 50.44 % 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 

  2015 г. 31.12.2015 г. 

1 2 3 4 

24-05 Приходи от наеми на имущество 315 288 97 731 

24-06 Приходи от наеми на земя 2 712 2 647 

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

25-01 Такси за админ. и други услуги и дейности 8 000 14 153 

28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви  - 1 706 

36-19 Други неданъчни приходи 15 000 26 

37-01 Внесен ДДС - -64 613 

37-02 Внесен ЗКПО - -12 357 

40-22 Постъпления от продажба на сгради 12 000 - 

40-40 Постъпления от продажба на земя 138 000 - 

41-00 Приходи от концесии - 208 354 

 Общо приходи: 491 000 247 655 

 

 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 

 През 2015 г. в изпълнение на бюджетна програма "Осъществяване на държавната 

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

разходи в размер на 1 068 549 лв., което представлява 99.49 % от уточнения план за 

годината в размер на 1 074 007 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 

  2015 г. 31.12.2015 г. 

1 2 3 4 

01-

00 

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения, в т.ч.: 

277 461 275 742 

 - дейност 117 Избори 1 357 1 357 

 - дейност 121 Областни администрации 276 104 274 385 

02-

00 

Други възнаграждения и плащания за персонала, 

в т.ч.: 

336 183 336 004 
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 - дейност 117 Избори - - 

 - дейност 121 Областни администрации 27 453 27 355 

 - дейност 282 ОМП 30 000 29 943 

 - дейност 532 Програми за временна заетост 278 730 278 706 

05-

00 

Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели, в т.ч.: 

131 590 131 092 

 - дейност 117 Избори 357 357 

 - дейност 121 Областни администрации 76 443 76 125 

 - дейност 282 ОМП 5 600 5 420 

 - дейност 532 Програми за временна заетост 49 190 49 190 

10-

00 

Издръжка, в т.ч.: 252 164 249 625 

 - дейност 117 Избори 8 264 8 264 

 - дейност 121 Областни администрации 234 700 232 495 

 - дейност 282 ОМП 9 200 8 866 

19-

00 

Платени данъци, такси и административни 

санкции 

59 000 58 601 

42-

00 

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинствата 
2 609 2 609 

51-

00 

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 11 800 11 676 

52-

00 

Придобиване на дълготрайни материални активи 3 200 3 200 

 Общо разходи: 1 074 007 1 068 549  

 

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 

  31.12.2015 г. 

10-00 Издръжка, в т.ч.: 346 572 

10-11 Тонизиращи напитки за дежурни по ОМП 360 

10-15 Материали 15 968 

10-15 Материали - за Избори 4 933 

10-16 Вода 3 094 

10-16 Ел. енергия 52 215 

10-16 Горива и масла 10 875 

10-16 Горива и масла - за Избори 446 

10-16 Природен газ за отопление 39 523 

10-20 Наеми - 

10-20 Наеми - Избори - 

10-20 Транспортни услуги - за избори 1 969  

10-20 Телекомуникационни услуги 8 019 

10-20 Телекомуникационни услуги - за избори 756 

10-20 Пощенски услуги 2 343 

10-20 Пощенски услуги - за Избори 30 

10-20 Квалификация на персонала - 53 812 
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10-20 Поддръжка на софтуер 4 845 

10-20 Поддръжка на софтуер - за Избори - 

10-20 Поддръжка на хардуер 1 173 

10-20 Охрана 23 950 

10-20 Медийно обслужване 2 400 

10-20 Сметоизвозване - за ГКПП 4 874 

10-20 Водноспасителните дейностите по ЗУЧК 64 400 

10-20 Други разходи  30 979 

10-20 Други разходи - за Избори - 

10-30 Текущ ремонт  2 196 

10-30 Текущ ремонт - за ГКПП 16 224 

10-30 Текущ ремонт - за Избори - 

10-51 Командировки 3 661 

10-51 Командировки - за Избори 130 

10-52 Краткосрочни командировки в чужбина 1 204 

10-62 Застраховки 3 322 

10-92 Глоби и неустойки, наказателни лихви 3 547 

 

Разходите за материали към 31.12.2015 г. са в размер на 20 901 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 31.12.2015 г. са в размер на 106 154 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 31.12.2015 г. са в размер на 91 926 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 към 31.12.2015 г. са в размер на 18 420 лв. от които 16 

224 лв за изкърпване на дупки в асфалта на ГКПП Кардам. 

 

III. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ОБЛАСТНА

 АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ 

 

През 2015 година, Областна администрация Добрич е участвала в изпълнението на 

следните национални проекти и програми за заетост: 

1. Проект "Повишаване ефективността на работа в областна администрация 

Добрич"  
Проектът беше финансиран по Оперативна програма "Административен 

капацитет", с период на изпълнение 25.04.2014 г. – 25.01.2015 г. Общата стойност на 

проекта беше в размер на 73 975,72 лв., от които през 2014 г. са изразходвани 68 606,53 

лв., а през 2015 г. – 1 316.47 лв. 

 

2. Проект „Подкрепа за заетост“ 

Съгласно процедурата за кандидатстване и последвало решение от заседанието на 

Комисията по заетост, броят на работните места, за които Областният управител, като 

работодател, можеше да кандидатства беше общо 80 лица. Предвид представените заявки 

от кметовете на осемте общински администрации, намиращи се на територията на област 

Добрич и одобрената квота от общо 80 работни места за цялата област, Областният 

управител на област Добрич беше работодател, за дейности „Почистване на дерета и 

канавки, изкореняване бурени и издънки в и около деретата и канавките, косене на трева, 
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почистване на отпадъци, премахване на сухи и опасни дървета“, като разпределението по 

общини беше:  

Община Генерал Тошево – 15 лица; 

Община Тервел – 15 лица; 

Община Крушари – 13 лица; 

Община Добричка – 12 лица; 

Община Добрич – 10 лица; 

Община Балчик – 5 лица; 

Община Каварна – 5 лица; 

Община Шабла – 5 лица.  

Основната цел на проекта беше осигуряване на заетост преимуществено на лица от 

уязвимите групи на пазара на труда. Такива са безработните лица, регистрирани в 

Дирекция „Бюро по труда" над 12 месеца; младежи; лица над 50-годишна възраст и роми. 

Безработните бяха наети там, където са набелязани превантивни дейности и мерки за 

защита от бедствия, свързани с обилните валежи в предишни периоди, както и за 

отстраняване на потенциалния риск от наводнения. 

Работните места се разкриха за срок от 4 месеца, при 5 дневна работна седмица, с 8 

часов работен ден. 

Проект "Подкрепа за заетост" е финансиран по Оперативна програма "Човешки 

ресурси", като общата му стойност беше в размер на 153 161,58 лв. 

 

3.  Национална програма „Сигурност“ 

През първото тримесечие на 2015 г. продължи да се реализира Национална 

програма „Сигурност“. Програмата беше с период на изпълнение от 01.07.2014 г. до 

31.03.2015 г. Проектът осигури временна заетост на 230 лица, назначени на длъжността 

"Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред". Общата стойност на програмата беше 

748 152,69 лв., от които 429 443,05 лв. за 2014 г. и 318 709,64 за 2015 г. 

 

4.   Програма „Старт на кариерата” 

В Министерството на труда и социалната политика беше изпратена заявка от 

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

„Старт на кариерата“, с три работни места. Програмата беше с период на изпълнение от 

05.01.2015 г. до 05.10.2015 г. Назначени бяха три лица на длъжност "Младши експерт". 

Общата стойност на програмата беше в размер на 13 310 лв. 

 

5. Програма „Летни студентски стажове в държавната администрация“ 

В изпълнение на стартирала процедура по Програма за летни студентски стажове в 

държавната администрация, Областна администрация Добрич заяви потребност от две 

стажантски места: едно стажантско място, с професионално направление „Право“, 

определено за Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на 

собствеността” и едно стажантско място, с професионално направление „Архитектура, 

строителство и геодезия“, определено за Дирекция „Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост”. 

 

IV. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ГРАНИЧНИTE КОНТРОЛНО-

ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУКТОВЕ 

 

През 2015г. се сключиха договори за почистването на ГКПП Кардам и 

сметоизвозването на ГКПП Дуранкулак, както и договор за осъществяване на ремонтни 

дейности по пътната инфраструктура, направа на хоризонтална и напречна маркировка и 

боядисване на бордюри в зоната на ГКПП Кардам. За изпълнението на тези дейности са 

извършени разходи в размер на 21 098 лв. 
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С цел – конкретизиране правата на управление върху сградите, находящи се на 

територията на ГКПП Кардам, както и сградите и земята, находящи се на територията на 

ГКПП Дуранкулак, бяха предприети следните действия: 

 Извършена проверка от служители на областна администрация Добрич, която да 

установи, кои ведомства стопанисват сградния фонд на територията на граничните 

пунктове;  

 Изискана информация от Министерство на вътрешните работи, Министерство на 

финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и 

Министерство на земеделието и храните.  

Резултатите от извършената проверка, както и получената информация от 

министерствата, бяха анализирани и обобщени.  

С Постановление № 214 от 14 август 2015 г. за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет, бе изменена и допълнена Наредбата за 

граничните контролно-пропускателни пунктове (НГКПП), като всички правомощия с 

които разполагаше Oбластният управител по отношение на граничните контролно-

пропускателни пунктове, се предоставиха на директора на Агенция „Митници“. 

Служители, определени със заповед на Областния управител на област Добрич, 

предадоха на съответните длъжностни лица, определени със заповед на Директора на 

Агенция „Митници“, преписи от актовете за държавна собственост за имоти, намиращи се 

в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове – Кардам и Дуранкулак, както 

и допълнителна документация. 
 

V. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
 

 За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. в различни съдебни инстанции в страната 

от и срещу Областния управител на област Добрич (включително в качеството му на 

представляващ държавата по пълномощие от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и от министъра на финансите) са образувани и/или водени общо 29 бр. 

съдебни дела, от тях 20 бр. висящи и  9 бр. приключени, както следва: 

 административни дела – 12 бр. (от тях 5 бр. висящи и 7 бр. приключени); 

 граждански дела – 14 бр. (от тях 13 бр. висящи и 1 бр. приключени). 

 административнонаказателни дела – 3 бр. (от тях 2 бр. висящи и 1 бр. приключени). 

 Процесуалното представителство пред органите на съдебната власт е 

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

предходните календарни години.  

 
VI. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

 1. Организация и изпълнение на задачи, свързани с ОМП 

 Изпълнението на задачите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка 

през 2015 г. се извършват на база утвърден План за работата по ОМП през 2015 г. Като 

основа за разработването на плана са ползвани Указанията на Междуведомствения съвет 

по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за 2015 г. 

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

сигурност (ОСС) за 2015 г. През изминалата година са проведени две заседания на ОСС.  

 През месец Февруари 2015 г. до общините в област Добрич са изпратени 

организационни указания относно дейностите по ОМП.  

 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. 

 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).  
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 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.  

 През месец Май 2015 г. е извършена актуализация на областния План за 

привеждане на област Добрич от мирно във военно време. 

 През месец Юни 2015 г. в Областна администрация Добрич се проведе Сбор на 

Областния управител по "Отбранително-мобилизационна подготовка". Участие в сбора 

взеха служители по ОМП от всички общински и държавни структури на територията на 

областта. Презентирани бяха специализирани теми свързани с дейността по ОМП.  

 През месец Юли в изпълнение на заповед на Министър-председателя на Република 

България, комисия с включени специалисти от МО, МСОИСД, МРРБ, МВР, МИ, МТИТС 

и МТСП, извърши частична проверка на готовността на област Добрич за работа във 

военно време. Оценката на комисията е, че готовността на област Добрич за работа във 

военно време е на много високо ниво. За работата на комисията е изготвен протокол 

(класифициран). 

  

 2. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи 

 Дейността по защитата при бедствия през отчетния период е 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. 

 През 2015 г. със заповед на Областния управител е актуализиран състава на Щаба 

за изпълнение на областния план за защита при бедствия. 

 Със заповед на Областния управител е организирано обучението на населението за 

защита при бедствия в област Добрич през 2015 г. Извършен  е преглед и актуализация на 

Областния план за защита при бедствия. Същият е оповестен на сайта на областна 

администрация. Извършени са преглед и актуализация на общинските и областния 

планове за защита при бедствия в частта им "Действие при снегонавяване и 

обледеняване". Извършена е актуализация и на Плана за временна закрила на област 

Добрич. В предвид международната обстановка и броя на бежанците влезли в България, 

същия е поддържан в актуално състояние през цялата година. 

  През 2015 г. са проведени шест тренировки за оповестяване на страната за 

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

по ОСС и Общ.СС. 

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

занятие с оперативните дежурни по ОСС за познаване на задълженията и работа с 

наличната техника. 

 Проведени са тренировки на Системата за ранно предупреждение и оповестяване 

проведени от Оперативния център на ПБЗН, с участието на служителите от областна 

администрация. 

 Общо проведени различни видове тренировки през 2015 г. – 41 бр. 

 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 се получава информация от МОСВ за 

състоянието на водите и водните обекти на територията на страната. 
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 Създадена е организация за ежемесечно предоставяне на информация до МЕРГ на 

МОСВ за състоянието на язовирите в пред аварийно състояние на територията на 

областта. 

 През месец Февруари 2015 г., поради падналите обилни валежи рязко се повиши 

нивото на водата в язовир Одринци. С цел недопускане на преливане се наложи да се 

проведе контролирано изпускане на водни маси през основния изпускател. Благодарение 

на своевременно взетите мерки с контролираното изпускане на вода, бяха допуснати само 

материални щети от заливане на дворни места и земеделски земи по пътя на водата, но до 

преливане на язовира не се стигна. 

 Събрана е информация от общините на територията на област Добрич за настъпили 

щети от природни бедствия в периода края на м. януари – началото на м. февруари 2015 г. 

Същата е обобщена и изпратена в МВР и МРРБ,  с цел кандидатстване за средства по 

фонд „Солидарност” от Европейския съюз. 

 Изготвени и изпратени до общините са указания за действията и отговорностите на 

териториалните органи на изпълнителната власт при бедствени и аварийни ситуации, 

предизвикани от неблагоприятни геодинамични процеси. 

 Сформирана бе Междуведомствена експертна работна група със задача да 

предложи ред за събиране на данни за загуби от бедствия, както и да разгледа 

възможността да се използва  системата ДесИнвентар на НАТО. 

 Комисия назначена със заповед на Областния управител извърши оглед на 

засегнатите участъци на път Албена - Балчик в близост до спирка „Златна рибка” във 

вилна зона „Фиш-Фиш”, вследствие на активизирано свлачище, както и засегнатите от 

пороя имоти във вилна зона „Фиш-Фиш”.  Комисия назначена със заповед на кмета на 

община Балчик, извърши оглед на място на свличане на земни маси северно от к.к. 

Албена. За работата на двете комисиите са изготвени доклади. 

 На базата на получената информация от Басейнова дирекция за управление на 

водите в Дунавски район с център Плевен (БДДР) и Басейнова дирекция за управление на 

водите в Черноморски район с център Варна (БДЧР) за водосборните дерета на 

територията на област Добрич бяха изготвени приблизителни разчети на необходимите 

средства за почистване на дерета, речни легла и водосбори на територията на областта. 

Разчетите са изпратени в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

към Министерски съвет (МКВПМС).  

 Изготвени са 18 съгласувателни становища на Областния управител на област 

Добрич подкрепящи искания на общини за отпускане на средства от Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. 

 Със заповед на областния управител е създадена организация за изпълнение на 

дейности за намаляване на риска от възникване на критични и бедствени ситуации 

вследствие покачване нивата на водите. 

 Със заповед на Областния управител е организирано обучението на населението за 

защита при бедствия в област Добрич през 2015 г. 

 В тясно взаимодействие с областна администрация Варна, бяха предприети 

действия за създаване на организация за координиран обмен на информация между 

отговорните институции в област Варна и област Добрич. Изготвена бе единна схема за 

оповестяване за предприемане на превантивни мерки при опасност от повишаване на 

водните нива в поречието на река Суха. 

 Със заповед на Областния управител бе 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. За резултатите от извършените проверки са изготвени 

протоколи с констатации, предписания и срок за отстраняване на пропуските. 

 Със заповед на Областния управител бе назначена междуведомствена комисия от 

специалисти, която извърши проверка на състоянието на речните корита и водосборни 
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дерета извън населени места и проблемни участъци по тях. За направените констатации са 

съставени констативни протоколи с предписания и срокове за изпълнение.  

  Извършена е партньорска проверка от експерти на ЕС за извършване на 

цялостен преглед на системата за защита при бедствия в страната.  

    
 3. Защита на класифицираната информация 

 Комисия назначена със заповед на Областния управител извърши годишна 

проверка на Регистратурата за класифицирана информация. Липси и нарушения относно 

съхранението и отчетността на документите съдържащи класифицирана информация не 

бяха констатирани. Регулярно се извършват месечните проверки на Регистратурата за 

класифицирана информация. Нарушения не са констатирани. 

Проведено е първоначално обучение за работа с класифицирана информация на 

служителите със стартирана процедура по проучване за получаване на допуск. 

   

 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. Проведени са три 

заседания на Областната комисия "Военни паметници".  

 Във връзка с честването на 100 г. от Първата световна война са изготвени 

финансови разчети (проектна документация и количествено-стойностни сметки) на 

направените от област Добрич предложения за изграждането на нови паметници, както и 

за ремонт на военни паметници в лошо състояние на обща стойност 26 312,25 лв.  

 
VII. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

 През 2015 г. Областният управител на област Добрич е провел една процедура по 

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

 Обществена поръчка с предмет "Организиране и извършване на водноспасителна 

дейност на територията на неохраняеми морски плажове за осигуряване на 

водноспасителна дейност на плажната ивица на: "Русалка" (Голям плаж), община 

Каварна, "Шабленска тузла-къмпинг "Добруджа", община Шабла, "Шабленска 

тузла-къмпинг "Добруджа" пред ресторант "Тополи", община Шабла, къмпинг 

"Космос", община Шабла, "Фиш-фиш нов", община Балчик. 

 

VIII. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАТА 

ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИТЕ 

 

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и на 

национален референдум на 25 октомври 2015 г., организационно-техническият екип на 

областната администрация, изпълняваше в срок всички указания на Министерския съвет, 

решения на Централната избирателна комисия и разпоредби на Изборния кодекс. 

Създадена бе необходимата вътрешна организация за изпълнение на задълженията на 

Областния управител, свързани с изборния процес, както и необходимата координация с и 

между Общинските избирателни комисии, общинските администрации, Мнистерски съвет 

и Централната избирателна комисия.  

 

IХ. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ  

 

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

местното самоуправление и местната администрация през 2015 г. е упражняван контрол 
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по законосъобразността на актовете на общинските съвети на територията на област 

Добрич. Извършена е проверка на 1 510 бр. решения, приети от осемте общински съвета 

на територията на областта. От тях върнати за ново обсъждане са 18 бр. решения. От 

върнатите за ново обсъждане решения – 9 бр. са отменени от общинските съвети в 

законоустановения срок. Едно решение е оспорено пред Административен съд Добрич, 

като съдебното производство все още не е приключило.   

 

Х. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ 

 

С оглед реализиране правомощията на Областния управител по осъществяване на 

връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на 

територията на областта, през 2015 г. бяха провеждани работни срещи с ръководителите 

на териториалните звена. 

Във връзка с подобряване на контрола и координацията между Областния 

управител и ръководителите на териториалните звена на централната администрация на 

изпълнителната власт на територията на областта, бяха актуализирани Правилата за 

взаимодействие между Областния управител и ръководителите на териториални звена на 

централната изпълнителна власт в област Добрич.  

С оглед подобряване на взаимодействието, обмена на информация и съгласуваност 

в действията при провеждане на държавната политика в област Добрич, след 

приключването на всяко тримесечие, ръководителите на териториалните структури, 

представяха на Областния управител информация за осъществяваната от тях дейност. 

Отчетите на ръководителите на териториалните звена, бяха обобщени и анализирани. 

За поддържане на доброто взаимодействие между Областна администрация Добрич 

и териториалните звена на централната администрация на територията на областта, както 

и в полза на гражданите, е изготвен регистър на териториалните структури в област 

Добрич, който е публикуван на интернет страницата на областната администрация. 

 
XI. УПРАВЛЕНИЕ, ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1.Съставяне на актове за държавна собственост и отразяване на промени в 

обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост 

През отчетния период са съставени общо 121 бр. актове за държавна собственост, 

от които 28 бр. за публична държавна собственост и 93 бр. за частна държавна 

собственост. 

За имоти, управлявани от Областен управител, са съставени 21 бр. АДС.  

Отбелязвания по издадени АДС - 47 бр., във връзка с издадени заповеди за 

деактуване, промяна в предоставените права на управление върху имота, отразяване право 

на прокарване и учредяване право на строеж. 

  

2.Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост 

По реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост е прехвърлено безвъзмездно 

правото на собственост върху три урегулирани поземлени имота в с. Дончево, в полза на 

община Добричка.  

По реда на чл. 15, ал. 2 и чл. 17, ал. 1 от Закона за държавната собственост е 

предоставено безвъзмездно правото на управление върху три урегулирани поземелени 

имота в землището на с. Дуранкулак, в полза на община Шабла.   

Организирани са две тръжни процедури за отдаване под наем на части от имоти – 

публична  държавна собственост. 

На основание чл. 19, ал. 5 от Закона за държавната собственост и чл. 14, ал. 1 от 

Правилника за прилагането му, са сключени четири договора. 
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На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост са сключени два 

договори за наем. 

На основание чл. 20, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 17, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е сключен един договор за 

наем. 

През отчетния период няма извършени разпоредителни сделки с имоти, 

управлявани от Областен управител на област Добрич.  

 

3.Отписване на имоти - държавна собственост 

  През отчетния период по образувани преписки са отписани 101 бр. имоти от 

актовите книги за държавна собственост.  

 

4.Надзор, опазване и защита на държавната собственост 

Упражнява се регулярно надзор върху съставените актове за общинска 

собственост. През отчетния период, на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, от осемте общини на територията на област Добрич са изпратени общо 843 

бр. АОС, както следва: 

Община Добрич - 82 бр.; 

Община Балчик - 201 бр.; 

Община Генерал Тошево - 144 бр.; 

Община Каварна - 68 бр.; 

Община Тервел - 41 бр.; 

Община Добричка - 25 бр.; 

Община Крушари - 262 бр.; 

Община Шабла - 20 бр. 

За всички изпратени АОС е извършена проверка за липса/наличие на актове за 

държавна собственост.  

  

5.Обстоятелствени проверки 

 През периода са издадени 306 бр. удостоверения, относно заверка на молби – 

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

Гражданскопроцесуалния кодекс и чл. 79 от Закона за собствеността. 

 

6.Проверка за реституционни претенции 

Извършени са проверки и са издадени 5 бр. удостоверения за реституционни 

претенции. 

 

7.Издаване на удостоверения за липса или наличие на Акт за държавна 

собственост 

Издадени са 23 бр. удостоверения за липса или наличие на Акт за държавна 

собственост. 

  

XII. ДЕЙНОСТИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

            Областният управител е издал следните административни актове в рамките на 

своите правомощия: 

 две заповеди за учредяване право на прокарване на електропроводи през държавни 

имоти; 

 заповед за смяна на титуляра – възложител по заповед за разрешение изработването 

на ПУП – ПП за обект „Подземен електропровод 20kVр свързващ 20 броя 

ветрогенератори, разположен на територията на с. Пролез и с. Горичане, община 

Шабла и с. Видно, община Каварна, област Добрич; 
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 заповед за отказ за одобряване на ПУП – Парцеларен план на обект „Подземен 

електропровод 20kV, свързващ 18 броя ветрогенератори, разположен на 

територията на с. Горичане, община Шабла и с. Раковски, община Каварна”; 

 заповед за одобряване на ПУП – ПП за обект „Подземен електропровод 20kV, 

свързващ 18 броя ветрогенератори, разположен на територията на с. Горичане, 

община Шабла и с. Раковски, община Каварна”; 

 заповед за отказ за одобряване на ПУП – Парцеларен план на обект „Подземен 

електропровод 20kVр свързващ 20 броя ветрогенератори, разположен на 

територията на с. Пролез и с. Горичане, община Шабла и с. Видно, община 

Каварна“; 

 разрешение за строеж за изграждане на обект „Подземен електропровод 20kV, 

свързващ 18 броя ветрогенератори, разположен на територията на с. Горичане, 

община Шабла и с. Раковски, община Каварна”; 

 заповед за одобряване на инвестиционен проект за обект „Подземен електропровод 

20kV, свързващ 18 броя ветрогенератори, разположен на територията на с. 

Горичане, община Шабла и с. Раковски, община Каварна”; 

 заповед за презаверка на разрешение за строеж. 

Проведени са три заседания на Областния експертен съвет по устройство на 

територията за разглеждане и приемане на ПУП – ПП за обекти: „Подземен 

електропровод 20kV, свързващ 18 броя ветрогенератори, разположен на територията на с. 

Горичане, община Шабла и с. Раковски, община Каварна”; „Подземен електропровод 

20kV, свързващ 18 броя ветрогенератори, разположен на територията на с. Горичане, 

община Шабла и с. Раковски, община Каварна”; „Подземен електропровод 20kVр 

свързващ 20 броя ветрогенератори, разположен на територията на с. Пролез и с. Горичане, 

община Шабла и с. Видно, община Каварна“.  

Взето е участие в 2 заседания на Общински експертен съвет по устройство на 

територията на община Каварна във връзка с изискването на чл. 16, ал.2 от Закона за 

устройството на черноморското крайбрежие. 

Регистриран е 1 технически паспорт за обект: „Два броя ветрогенератори с 

височина на кулата до 80 м и диаметър на витлото до 66 м в ПИ 17275.3.76 в землището 

на с. Горун, община Шабла и кабелна линия 20 кV от тях до ГРУ в ПИ 57861.10.59 в 

землището на с. Поручик Чунчево, община Каварна“. 

  Служители от областната администрация са взели участие в 4 заседания на 

комисията към СГКК – Добрич, за приемане на специализираните карти на морските 

плажове и разположение на дюните на територията им. 

 

ХIII. ДЕЙНОСТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  

 

1.  Прилагане на Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от 

възобновяеми източници 

Изготвен е правилник за организацията и дейността на Областния съвет за 

енергийна ефективност. Проведени са 2 заседания на Областния съвет за енергийна 

ефективност.  Изготвен е отчет до АУЕР на дейностите и мерките за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми енергийни източници и биогорива, съгласно 

програмите на общините по ЗЕВИ в съответствие с Националния план за действие за 

енергията от възобновяеми източници. 

 

2. Дейности по Националната програма за енергийна ефективност на 

многофалмилни жилищни сгради: 

Областният управител осъществява мониторинг и контрол по изпълнението на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 

по общини. 
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Общините от област Добрич, които участват през 2015 г. в Националната програма 

за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са – община град Добрич, 

община Балчик, община Тервел и община Генерал Тошево. 

За отчетния период има общо 59 регистрирани сдружения на собствениците, от 

които 50 са с регистрирани заявления за интерес и финансова помощ. Одобрените 

заявления за интерес и финансова помощ са 47, колкото е и броят на сключените договори 

между общините и сдруженията на собствениците.  

 Сключените договори за целево финансиране между „Българска банка за 

развитие“ АД, Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на 

област Добрич и Кмета на съответната община са 43 броя. 

 

ХIV. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНИТЕ ОТ 

ОБЛАСТТА И ОТГОВОРНИТЕ ВЕДОМСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДОБРЯВАНЕ 

НА ТЕХНИЧЕСКАТА И ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРИ 

 

Изготвена е обосновка относно изграждане на трилентов път II-29 в участъка 

„Варна – Аксаково – Стожер – Добрич – Кардам“. Във връзка с това е поискана от 

директора на ОПУ – Добрич техническа информация за участъка. Отправено е 

предложение от Областния управител на област Добрич до Министър-председателя, 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството и председателя на 

управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, за изграждане на трилентов или 

скоростен път в участъка „Варна – Аксаково – Стожер – Добрич – Кардам“ и бъдещото му 

продължаване с път II-71 „Добрич – Силистра“. 

Относно поискано съдействие от директора на Държавна психиатрична болница – 

Карвуна, във връзка с необходимостта от ремонт на пътна отсечка с. Сенокос – с. Карвуна, 

община Балчик, е сезиран кмета на община Балчик за предприемане на действия по 

включване на ремонта на отсечката в инвестиционната програма на общината или други 

регионални програми. 

След извършен оглед на пътя Добрич – Крушари и установени нередности по 

протежението му, е изискано от директора на ОПУ – Добрич да предприеме действия по 

 

 

Област 

Добрич 

 

Брой 

регистрирани 

сдружения на 

собствениците 

 

Брой 

регистрирани 

заявления за 

интерес и 

финансова 

помощ 

 

Брой одобрени 

заявления за 
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финансова 

помощ 
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между 
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Добрич 

48 41 38 38 

Община 

Генерал 

Тошево 

1 1 1 1 

Община 
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4 2 2 2 

Община 

Каварна 
0 0 0 0 

Община 

Тервел 
6 6 6 6 

Общо за 

областта 
59 50 47 47 
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отстраняване на констатираните нередности, с оглед предотвратяване на пътно-

транспортни произшествия.  

 Във връзка със сигнал от граждани на град Шабла, касаещ необходимост от 

отклоняване на движението на тежко-товарни машини и ремаркета от преминаването им 

по ул. „Нефтяник“ в град Шабла, с оглед избягването на пътнотранспортни произшествия, 

от директора на ОПУ – Добрич е изискано, предприемане на действия по поставяне на 

изкуствени неравности, ограничителни знаци или съответна маркировка, които да 

предотвратят възникването на пътно-транспортни произшествия по цитирания пътен 

участък и избягването на инциденти, застрашаващи живота и здравето на гражданите.  

 

ХV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 

МОРСКИТЕ ПЛАЖОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА, ВЪВ ВРЪЗКА С 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО 

КРАЙБРЕЖИЕ 

Във връзка с промяна в инфлационния коефициент през 2014г., са изготвени 5 

анекса към договорите за наем на морските плажове, отдадени от Областния управител на 

област Добрич. 

    Извършени са три проверки, през месеците юни, юли и август, относно 

изпълнението на задълженията по договорите на наемателите на морски плажове, 

отдадени под наем от Областния управител на област Добрич.  

Изпълнени са задълженията на Областния управител на област Добрич, съгласно 

чл.22а, ал.4, т.3 и т.4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие: 

 изготвени са предупредителни табели за обозначаване на неохраняемите морски 

плажове; 

 изготвени са схеми за разполагане на спасителни постове на територията на четири 

морски плажа; 

 организирано и извършено е почистване на територията на неохраняеми морски 

плажове в община Шабла. Извършен е оглед и проверка на място, относно 

извършеното почистване на неохраняеми морски плажове: „Шабла“; „Шабленска 

тузла – Къмпинг „Добруджа“; "Крапец–централен ("Крапец-централен 1)”; 

"Крапец–юг ("Крапец-централен 2)”; "Крапец–север", без част 3; "Дуранкулак–

север 1"; "Дуранкулак–север 2" и "Дуранкулак", в т.ч. "Къмпинг Космос” – 

разположени на територията на община Шабла, с обща пясъчна площ в размер на 

489 387 кв.м.  

 обезпечена с водноспасителна дейност бе територията на неохраняеми морски 

плажове: "Русалка" (Голям плаж), община Каварна; "Шабленска тузла-къмпинг 

"Добруджа", община Шабла; "Шабленска тузла-къмпинг "Добруджа" пред 

ресторант "Тополи", община Шабла; къмпинг "Космос", община Шабла; "Фиш-

фиш нов", община Балчик. 

 

ХVI. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ И КОМИСИИ 

 

1.Регионален съвет за развитие на СИР 

През първото полугодие на 2015 г. са проведени две заседания на Регионалния 

съвет за развитие на Североизточен район. 

На заседанието проведено през месец март 2015 г. в гр. Варна, във връзка с 

необходимостта от реформиране и адаптиране на законодателната рамка за регионално 

развитие след 2014 г. и в изпълнение целите на Стратегията „Европа 2020“, бяха 

представени насоките за регламентиране на промените в действащия Закон за регионално 

развитие и тяхното идентифициране по всяка глава от закона. Съгласно взето решение, 

членовете на РСР СИР имаха ангажимент да предоставят конкретни предложения за 

промени в законодателството за регионалното развитие. 
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С цел постигане на по-добра координация и взаимодействие на РСР с Областните 

съвети за развитие в СИР, представители на четирите областни администрации 

представиха кратка информация, относно дейността на Съветите през 2014 г. 

Представена бе информация в съответствие с нормативно регламентираната 

регионална координация на РСР при изпълнението на Оперативните програми, 

съфинансирани от фондовете на ЕС. Представителите на Управляващите органи на 

Оперативните програми за периода 2014-2020 г. - членове на РКК, представиха 

информация за напредъка в подготовката, съгласуването и приемането на тези програми. 

От Секретариата на Съвета бе обобщена информация за цялата 2014 г., относно 

изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми за 

периода 2007-2013 г. на територията на СИР. 

Председателят аргументира реализирането на територията на СИР на проекти с 

приоритетно значение за развитие на сухопътната инфраструктура и инфраструктурата на 

морския транспорт, по-голямата част от които са заложени в Регионалния план за 

развитие на Североизточен район 2014-2020 г. Подкрепено бе доизграждането на АМ 

“Хемус” на територията на СИР и на АМ “Черно море”, изграждането на скоростните 

пътища Варна-Дуранкулак, Варна-Добрич-Кардам-Силистра, Русе-Варна и на 

магистрален първокласен път по трасето на път I-VII-Силистра-Шумен-Велики Преслав-

Върбица-Върбишки проход-Ямбол-Елхово-Одрин, реконструкцията и рехабилитацията на 

републиканските пътища ІІ-27-Нови пазар-Добрич-Балчик и Русе-Разград-Търговище-

Омуртаг-Котел-Петолъчка-АМ„Тракия”, свързващ Русе и р. Дунав с автомагистрала 

„Тракия”, рехабилитацията на железопътната линия Русе-Варна, утвърждаването на 

пристанище Варна като логистичен и дистрибуторен център за връзка между 

Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА и изграждането на 

втори мост над канала „море-езеро” в гр. Варна, идейният проект за изграждане на 

плавателен канал Русе–Варна, свързващ река Дунав (Общоевропейски транспортен 

коридор VII) с Черно море, както и изграждането на международен Експоцентър в гр. 

Варна. Реализирането на проектите ще окаже значителен ефект върху икономическата 

активност не само в Североизточен район, но и в съседните Северен централен и 

Югоизточен райони. Гласувано бе решение за предприемане на съгласувани действия в 

търсенето на инженерно-технически и финансови възможности за реализиране на тези 

проекти в рамките на настоящия програмен период. 

Във връзка с направено предложение за разработване на Стратегия за развитие на 

туризма в Североизточен район, бе гласувано решение за внасяне на аргументирано 

предложение до министъра на финансите и до министъра на туризма, за предвиждане на 

целеви средства за нейното разработване в проектобюджета за 2016 г. Стратегията ще има 

за цел да обедини и координира усилията на общините в района, за постигане на 

устойчиво развитие на туризма и да стимулира създаването на комплексни туристически 

продукти и маршрути.  

Взето бе решение да се подкрепи предложението на Председателя на Регионалния 

съвет за развитие до Министерския съвет на Република България за учредяване/създаване 

на Изпълнителна агенция за интегрирано управление на крайбрежните зони. Целта е да се 

институционализира междусекторната координация за всяко едно ниво на управление, с 

оглед пълноценно прилагане на принципите на интегрирано управление на крайбрежните 

зони по Черноморското крайбрежие. 

Представена бе информация за изпълнението на 4-те мащабни инфраструктурни 

проекта в областните центрове на СИР, съфинансирани по Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. Реализацията на тези проекти е насочена към 

повишаване качеството на живот, чрез естетизация и модернизация на градската среда и 

превръщането на областните градове в едно по-добро и предпочитано място за работа и 

отдих. Това представяне е продължение на инициативата, свързана с повишаване 

информираността на членовете на Съвета, относно изпълнението на ключови за 

развитието на района секторни политики и проекти. 
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На заседанието проведено през месец юни 2015 г. основен акцент бе Годишният 

доклад за наблюдение на изпълнението през 2014 г. на Регионалния план за развитие на 

Североизточен район 2014-2020 г., представен от Секретаря на Съвета.  

Докладът бе обсъден и одобрен от членовете на Регионалния съвет за развитие на 

СИР, който съгласно Закона за регионално развитие е един от шестте органа за 

наблюдение изпълнението на Регионалните планове за развитие в районите от ниво 2 в 

страната. 

Представени бяха три от приетите от Европейската комисия програми, като форма 

на финансиране от Структурните фондове на ЕС за периода 2014-2020 г. - Оперативните 

програми «Транспорт и транспортна инфраструктура» и «Иновации и 

конкурентоспособност», както и Програмата за териториално сътрудничество 

„ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България”.  

Във връзка с провеждане на съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие 

и Регионалния координационен комитет в Североизточен район, Областният управител 

взе участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния 

координационен комитет в Североизточен район през месец ноември 2015г. в гр. 

Търговище.  

 

2.Областен съвет за развитие 

Във връзка с разработването на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа 

на развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, 

Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони беше 

организирано заседание на Областния съвет за развитие, на което бяха обсъдени и 

одобрени предложения за проекти на общините от област Добрич, след което същите са 

изпратени в МРРБ.  

На заседание на Областния съвет за развитие на област Добрич беше прието 

Решение №4.1/12.05.2015г. във връзка с оказване на съдействие за одобряване на 

предложението на Областния съвет за развитие на област Добрич от страна на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и за последващо 

реализиране на одобрените инфраструктурни проекти: 

 Изграждане на трилентов или скоростен път в участъка „Варна - Аксаково - Стожер 

- Добрич - Кардам“ от републикански път ІІ-29 и бъдещото му продължаване с път 

ІІ-71 „Балчик - Добрич - Силистра“, да се включат като проекти за финансиране; 

 Изграждане на Североизточен обходен път на гр. Ген. Тошево; 

 Включване, като приоритетна отсечка за подготовка за осъществяване на  

инвестиционна дейност следния пътен участък: „Път II-71 в участъка Добрич – КК 

„Албена“ между км. 77+600 и км. 94+100 (обход на село Батово). 

 

3.Областен съвет по здравеопазване 

През 2015 г. са проведени две работни заседания: 

 През месец май е приет Правилника за организацията и дейността на съвета. 

Обсъдени са здравно-демографските процеси в област Добрич за 2014 г. Разгледана 

е концепция „Цели за здраве 2020“, изготвена от Министерство на 

здравеопазването. 

 През месец декември са дискутирани въпроси, свързани със здравеопазването на 

територията на Област Добрич. Коментиран е докладът на назначената работна 

група от длъжностни лица, които са определени да извършат проверка и да 

разработят правила и критерии, по които да се извърши проучване, относно 

провеждане на скринингови изследвания за превенция на онкологични заболявания 

на млечната жлеза в Област Добрич. На заседанието са взети решения: да се търсят 

възможности за осигуряване в област Добрич на подвижен мамографски кабинет и 

източници за финансиране на Проект „Провеждане на скринингови изследвания за 

превенция на онкологични заболявания на млечната жлеза в Област Добрич“; 
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Общините да предприемат мерки за по-голяма информираност на населението и 

чрез общопрактикуващите лекари, ромските и здравните медиатори да се обърне 

внимание на профилактичните прегледи, които са задължителни за жените на 

възраст между 45 и 65 г. 

 

4.Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси 

В съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на 

ромите 2012-2020 г., на вниманието на секретариата на Националния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС се предостави: 

 обобщена информация, относно изпълнението на Областната и общинските 

стратегии 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. – 31.12.2014 г.; 

 информация за приети общински планове за интеграция за следващ програмен 

период (2015-2020 г.), включващ етапи на подготовка и приемане, както и 

информация за неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция 

на малцинствата. 

 

5.Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Добрич 

Във връзка с необходимостта от представяне и обсъждане на предложението за 

държавен план-прием  2015/2016 г. на заседание на Комисията по заетост и спазването на 

графика за защита на план-приема в Министерство на образованието и науката, през 

месец януари 2015 г. се проведе работно заседание на Комисията по заетост към 

областния съвет за  развитие, на което началника на Регионален инспекторат по 

образованието – Добрич представи за обсъждане и утвърждаване предложението за 

държавен план-прием 2015/2016 г.  

Във връзка с предоставена възможност, Областните управители да кандидатстват 

за разкриване на работни места по проект „Подкрепа за заетост“, предвидени за 

отстраняване на последствията и/или предотвратяване на природни бедствия, в  Областна 

администрация Добрич бе проведено извънредно заседание на Комисията по заетост към 

Областния съвет за развитие – Област Добрич. 

 През 2015 г. са проведени две заседания на комисията, от които: 

 Обсъждане на предложение на началника на Регионален инспекторат по 

образованието за държавен план – прием 2015/2016 г.; 

 Обсъждане и гласуване за възможността Областен управител да бъде работодател 

по проект „Подкрепа за заетост“. 

 

6.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.) / Стратегия.  

През отчетния период са провеждани регулярни работни срещи на основния и 

разширен екип на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015 г.). Обобщени са докладите за 

изпълнението на общинските планове за развитие на социалните услуги в общините, 

намиращи се на територията на област Добрич. През отчетния период на вниманието на 

членовете е предоставено резюме на областен план за деинституционализация.  

На работна среща, бе представен и обсъден проект на Областен план за действие за 

реформата на услугите за закрила на детето в Област Добрич (2015-2019 г.), изготвен от 

Фондация „Лумос“ - България. 

В края на 2015 г. Областна администрация Добрич предприе действия, свързани с 

изготвянето на новата Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2016 

– 2020 г.) 



20 
 

 

7.Постоянно действаща областна комисия по транспорт 

За периода са проведени 2 заседания на Областната комисия по транспорт, на които 

са приети и предложени за утвърждаване от Областния управител на област Добрич, 

промени в маршрутни разписания по линии от Областната транспортна схема.  

 Областният управител издаде заповед за предприемане на спешна мярка и 

разрешаване на кмета на община град Добрич, да удължи срока на договори за 

изпълнението на маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската 

транспортни схеми от квотата на общината. 

 Със заповед на Областния управител беше разрешено на кмета на община град 

Добрич, да възложи без конкурс, за срок не повече от 6 месеца, изпълнението на 

маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми 

от квотата на общината. 

 Областният управител издаде заповед за предприемане на спешна мярка и 

разрешаване на кмета на община Генерал Тошево да възложи пряко изпълнението на 

маршрутни разписания от общинската и областната транспортни схеми от квотата на 

общината. 

 

8.Областна комисия по безопасност на движението по пътищата 

Организирани и проведени са 3 заседания на Областната комисия за безопасност на 

движението по пътищата по следните теми: поставяне на изкуствени неравности за 

ограничаване на скоростта на МПС; осветяване и обезопасяване на пешеходни пътеки; 

нормативни промени в Закона за движение по пътищата; проблеми на организацията на 

движението (маркировка, релефни стикери на пешеходни пътеки и др.) и ремонт и 

рехабилитация на пътната настилка. 

Изготвен е отчет за изпълнените дейности от общините и отговорните институции в 

областта по изпълнение на Националната стратегия за подобряване на безопасността на 

движението по пътищата за периода 2011 –  2014г., за което е уведомен Секретариата на 

Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на 

движението по пътищата.  

  

9.Областна епизоотична комисия  

През 2015 г. Областната епизоотична комисия проведе две заседания, свикани във 

връзка със заповед на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на 

храните, относно констатирани случаи на болестта Инфлуенца по птиците – H5N1 на 

територията на Резерват Сребърна, обл. Силистра и във връзка с писмо на РЗИ Добрич за 

съмнение за антракс на лице от с. Оброчище, общ. Балчик.  

  

 10.Областна комисия за изготвяне на здравна карта 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за администрацията и Закона за лечебните 

заведения, със заповед на Министъра на здравеопазването е назначена комисия за 

изработване на Областна здравна карта на област Добрич/Комисията, която да изготви 

Областна здравна карта, съобразена с утвърдената от министъра Методика за изготвяне на 

областна здравна карта и приложенията към нея. 

Спазвайки указанията, визирани в утвърдената Методика, през месец ноември 2015 

г., разработената от Комисията Областна здравна карта на област Добрич, се предостави 

на Министерство на здравеопазването, ведно с цялата информация, използвана при 

изготвянето й. 

 

11.Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации 

и омбудсмана 

В изпълнение на чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации, 

в Областна администрация Добрич е създадена Комисия за работа с предложенията и 



21 
 

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 област Добрич.  

От разгледаните през 2015 година предложения и сигнали може да се направи 

извод, че постъпилите сигнали не се отнасят пряко към правомощията на Областния 

управител и са препращани към компетентните органи. 

 

12.Областна комисия за развитие на младежта и спорта 

 Със заповед на Областен управител на област Добрич бе създадена Областна 

комисия за развитие на младежта и спорта. На свое заседание Комисията обсъди и прие 

Вътрешни правила за своята дейност. Обсъдено беше и разработването на общинските 

планове за младежта; бюджета, предвиден от общините за осъществяване на мероприятия, 

касаещи младежта и спорта; идеи и предложения за популяризиране на младежки и 

спортни дейности на територията на област Добрич. В резултат на доброто 

взаимодействие с общинските администрации, беше изготвен Областен план за младежта 

за 2015г.  

 

13.Околна среда 

В Областна администрация Добрич беше проведена работна среща във връзка с 

инициативата на „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД - "Да изчистим България заедно", на която 

присъстваха представители на общините от област Добрич, експерти на РИОСВ Варна, 

ОПУ Добрич, РИО на МОН и РЗИ Добрич. През целия период на кампанията от 10-ти май 

до 27-ми юни беше осъществявана координация по всички организационни въпроси, 

касаещи провеждането и дейностите в общините.  

Служителите на областната администрация също се включиха в кампанията, като 

почистиха имот, държавна собственост в централната част на град Добрич. По време на 

кампанията в Област Добрич бяха почистени общо 260 места от 3778 доброволци. 

След поредните нанесени щети в к.к. Албена от проливните дъждове паднали на 

02.02.2015 г., Областният управител отправи искане за отпускане на средства до:  

 МКВПМС и Главен секретар на МС с информация за бедствие – преляла река 

Батова;  

 МОСВ – за предоставяне на средства от ПУДООС; 

 МВР – за отпускане на средства по фонд „Солидарност” от Европейския съюз. 

Проверки на място бяха извършени от служителите на областната администрация, 

във връзка с множество жалби за наводнени земеделски имоти от изпуснатите от язовир 

„Одринци“ и язовир „Плачи Дол 2“ води, разрушени диги на река Суха и река Добричка, 

находящи се в община Добричка.  

Експерт от администрацията взе участие в междуведомствена комисия, която по 

изготвен график извърши проверка на всички складове и Б-Б кубове за негодни или с 

изтекъл срок на годност препарати за растителна защита (ПРЗ). 

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" – I етап, 

упълномощен представител на Областна администрация Добрич взе участие в държавна 

приемателна комисия на строежа.  

Във връзка с изграждане на довеждаща инфраструктура на Регионално депо за 

отпадъци „Стожер“, упълномощен представител на Областна администрация Добрич взе 

участие в държавна приемателна комисия на строежа.  
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ХVII. ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

1.Дейности по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – 

България 2007 – 2013 година 

През първото полугодие на 2015 г. представители от Областна администрация 

взеха участие в тринадесетото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на 

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България за периода 2007-2013, 

проведено в гр. Балчик на 03.06.2015 г. 

Представено беше изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество 

Румъния – България 2007 – 2013 година. Идентифицирани бяха рискови проекти, които 

остава да бъдат изпълнени до края на годината. За всички проекти в изпълнение важи 

правилото за допустимост на плащанията по проекти от страна на бенефициентите до 

31.12.2015 г.  

Представен беше Годишния доклад за изпълнение на Програмата за трансгранично 

сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 година за 2014 г. След проведено 

гласуване Съвместния комитет за наблюдение единодушно одобри Годишния доклад за 

2014 г. 

 Проведена беше Годишна конференция за представяне на резултатите от 

изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 

2013 година, в която участие взеха представители на Областна администрация Добрич. 

 

4.Дейности по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – 

България 2014-2020г. 

 През 2015 г. представители от Областна администрация взеха участие на първото и 

второто заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за Interreg V-A Румъния – 

България за периода 2014-2020 г. 

На първото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за Interreg V-A 

Румъния – България за периода 2014-2020 г., проведено в гр.Белоградчик, бяха взети 

решения, относно одобряване на следните документи: 

 „Правилник за дейността на Комитета за наблюдение“ на Програмата за Interreg V-

A Румъния – България за периода 2014-2020 г. 

 „Комуникационна стратегия“ на Програмата за Interreg V-A Румъния – България за 

периода 2014-2020 г. 

 Пакета от документи за кандидатстване по първата покана за подаване на проекти, 

включително Насоките за кандидатстване по Програмата за Interreg V-A Румъния – 

България за периода 2014-2020 г. 

 „Методология за прилагане на плоски ставки за разходите“ по Програмата за 

Interreg V-A Румъния – България за периода 2014-2020 г. 

 Списък на допустимите разходи по проекти по Програмата за Interreg V-A Румъния 

– България за периода 2014-2020 г. 

 Списък на допустимите разходи за техническа помощ по Програмата за Interreg V-

A Румъния – България за периода 2014-2020 г. 

 „Многогодишна стратегия“ на Програмата за Interreg V-A Румъния – България за 

периода 2014-2020 г. 

На второто заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за Interreg V-A 

Румъния – България за периода 2014-2020 г., проведено в гр. Балчик бяха взети решения, 

относно одобряване на следните документи: 

 „Описание на системата за управление и контрол“; 

 „Ръководство за визуална идентичност на програмата“; 

 „Стратегия за противодействие на измамите“ към Програмата за Interreg V-A 

Румъния – България за периода 2014-2020 г., с план за действие, програмен 

инструмент за оценка на риска. 
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На проведеното в гр. Букурещ трето заседание на Комитета за наблюдение на 

Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. се приеха следните решения: 

 Решение №14/15.10.2015 г. за одобряване на пакета от документи за 

кандидатстване по втората покана за представяне на проекти по програмата. 

Пакетът от документи за кандидатстване ще бъде публикуван на страницата на 

Програмата на интернет на адрес: www.cbcromaniabulgaria.eu.  

 Решение №15/15.10.2015 г. Списъкът за допустими разходи по Програма 

INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г., приложим за приоритетни оси от 

1 до 5 и актуализацията на горна граница на разходите да бъдат приети след 

иницииране процедура за писмена консултация, в рамките на която да бъде 

одобрена и долна граница на разходите, над която кандидатстващите организации 

следва да представят три оферти за всеки разход за да бъдат допустими в 

проектните идеи при кандидатстване. 

 Решение №16/15.10.2015 г. за одобряване на списък на одобрените проекти и 

списък на отхвърлените проекти, депозирани в рамките на първата покана за 

представяне на проектни идеи по Програма INTERREG V-A Румъния-България 

2014-2020 г. - с междинен краен срок за меки проекти – 30.06.2015 г.  За целите на 

договарянето, Управляващия орган има правото да извършва поправки в 

одобрените проекти (включително техните бюджети), както и да изисква от 

партньорите по проектите да представят нови съотносими документи и 

информация, в допълнение към получените разяснения и модификации, направени 

от страна на работната група по оценяване. 

 Решение №17/15.10.2015 г. за одобряване на Списък на членовете на група за 

разглеждане на жалбите, валидна за първа покана за представяне на меки проекти 

по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. 

 Решение №18/15.10.2015 г., съгласно което, да не се създава информационна точка 

в гр. Плевен. Въпреки това, въпросът ще бъде подложен на дискусия след 

междинната оценка на Програмата, когато ще има повече информация, относно 

необходимостта и възможността за изпълнение на това действие. 

 Решение №19/15.10.2015 г. за одобряване на план за оценка на Програма 

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

 Решение №20/15.10.2015 г. за одобряване на използването на финансови средства 

за техническа помощ на Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. 

за закриване на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 

2007-2013 г. 

 Във връзка с подготовка на съвместно проектно предложение за кандидатстване в 

конкурс за проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A 

Румъния-България 2014-2020 се проведе работна среща в Румъния, гр. Констанца.  

На работната среща бяха обсъдени въпроси, свързани с феномена имиграция и 

предизвикателствата за справяне с нея, цели и резултати от проекта, както и отделни 

аспекти при подготовката на предложение за проект за кандидатстване по Програма 

INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020. 

Представителите на Префектурата на окръг Констанца и Областна администрация 

Добрич решиха да анализират и оценят нуждите на двата региона с оглед депозиране на 

партньорски трансгранични проекти, финансирани от Европейския съюз. 

Във връзка с проекто-предложение „Повишаване капацитета на службите за 

спешни повиквания и подобряване съвместното управление на риска в трансграничния 

регион“ за кандидатстване по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 се 

проведе работна среща в Областна администрация Добрич с представители на Окръжен 

съвет Кълъраш. В хода на дискусията двете страни поеха съответни ангажименти. В срока 

на програмата – 30.09.2015 г., проектът беше депозиран. С него се планира осигуряване на 

техника: пожарни автомобили, автотранспортьор с хуклифт, лодка на колесар, модел за 

аварийно-спасителни операции, модул за борба с последиците от наводнения, санитарно-

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
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спасителен всъдеход амфибия и командно-щабен микробус, в подкрепа дейността на 

Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ към ОД МВР - 

Добрич. 

Водещ партньор по проекта е Областна администрация Добрич, а подкрепящи 

партньори – Окръжен съвет окръг Кълъраш и Служба за гражданска защита – Кълъраш. 

Общата прогнозна стойност е около 4 500 000 евро с ДДС. 

Второ проектно предложение, депозирано от Областна администрация Добрич е:   

„Historical Heritage in CBC area (HISTHER)” (Историческо наследство в 

трансграничната зона (HISTHER). Водещ партньор е Областна администрация Добрич, а 

подкрепящи партньори са – префектура окръг Констанца, Регионален исторически музей 

– Добрич, Музей за национална история и археология – Констанца и Държавно ловно 

стопанство – Балчик.  Прогнозната сума за всички дейности е около 6 000 000 евро с ДДС. 

  

ХVIII. УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ 

 

Областна администрация Добрич се включи в: 

 Националната кампания, посветена на 100 години от Първата световна война; 

 Поредната национална инициатива „Да изчистим България“;   

 Третата глобална седмица на ООН по безопасност на движението и провеждането 

й на територията на област Добрич;  

 Националната инициатива „Осинови паметник“, която съпътства Националното 

честване на Шипченската епопея и се провежда под патронажа на Президента на 

Република България;  

 Националната инициатива „Мениджър за един ден“. 

 

През 2015 г. усилията на Областния управител като представител на 

изпълнителната власт на регионално ниво, са концентрирани в осъществяване на 

правомощията с дълбока убеденост за следване принципите за прозрачност, ефективност 

и устойчивост във всяко едно направление.  

В изпълнение на законовите изисквания и в съответствие с Програмата на 

правителството за стабилно развитие на България 2014 – 2020 г., Областният управител 

провежда държавната политика, подпомаган от екипа на Областната администрация. 

Работи се в дух на конструктивност и постигане на резултати при взаимодействие и добра 

комуникация с представителите на всички власти, неправителствения сектор и медиите, за 

укрепване на държавността в област Добрич и в интерес на всички граждани. 

 


