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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 2016 г. Областна администрация Добрич работи активно за реализиране на 

приоритетите 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 основните дейности по набелязаните за изпълнение цели са: 

- Превенция и притиводействие на корупцията в съответствие със 

стратегическата цел за оптимизиране на институционалната и антикорупционна 

среда; 

- Усъвършестване прилагането на политиките по отношение на разпореждането 

и управлението на имоти – държавна собственост на територията на област 

Добрич с цел подобряване процесите на придобиване, надзор, актуване, 

управление и разпореждане с имоти – държавна собственост и ефективно 

управление на държавната собственост; 

- Оптимизиране на системата за финансово управление и контрол с цел 

ефективно управление разходването на бюджетни средства; 

- Превенция и намаляване на риска от бедствия, аварии и терористични действия 

с цел повишаване сигурността на населението и ефективно действие при кризи, 

бедствия, аварии и тероризъм; 

- Поддържане на ефективна транспортна система в област Добрич и подобряване 

на съществуващата инфраструктура с цел подобряване мобилността на 

населението и достъп до публични услуги и поддържане на ефективна 

транспортна система в област Добрич, безопасност на движението; 

- Координация и контрол по постигане на целите по програмата за енергийна 

ефективност с цел провеждане на активни действия за реализиране на 

политиката за енергийна ефективност; 

- Ефективна координация между Областния управител и териториалните звена на 

централната изпълнителна власт на територията на областта с цел подобряване 

взаимодействието на Областния управител с териториалните звена на 

централната администрация и провеждане на активна политика на развитие на 

социалните и здравни услуги и интеграция на уязвимите групи; 
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- Подобряване предоставянето на административни услуги и укрепване на 

административния капацитет с цел повишаване качеството на предоставяните 

административни услуги, създаване на условия за въвеждане на комплексно 

административно обслужване по електронен път; 

- Подобряване на дейностите, свързани с осигуряване на заетост на безработни 

лица с цел провеждане на активна политика за насърчаване на заетостта, 

повишаване качеството на работната сила, подобряване взаимодействието 

между образователните институции и бизнеса, подобряване условията на труд; 

- Развитие на трансгранично междурегионално и двустранно международно 

сътрудничество, с цел постигане на териториално сближаване и създаване на 

подходяща за развитието на областта и региона социално-икономическа среда с 

цел стимулиране развитието на различни форми на териториално 

сътрудничество – трансгранично, междурегионално с цел намаляване на 

вътрешнорегионалните и междурегионалните диспропорции; 

- Създаване на устойчиво развитие на туризма и селското стопанство с цел 

провеждане на единна държавна политика за развитие на селското стопанство и 

създаване на благоприятни условия за развитие на туризма; 

- Публикуване на информационни масиви и ресурси, поддържани от Областната 

администрация с цел откритост и прозрачност на управлението и достъпност до 

информация 

През 2016 година активно се работи  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, енергийна ефективност, регионално развитие и устройство на 

територията. 

 

I. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

     

 Стремежът на Областна администрация Добрич за качествено и прозрачно 

обслужване се постига, 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 областния управител, 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 
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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 2016 г. в Областна администрация Добрич са регистрирани 11 481 документа, 

от които 6 184 бр. входящи, 3 131 бр. изходящи, 2 166 бр. вътрешни документи. 

 Определената в Устройствения правилник на областните администрации, 

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

 Към 31.12.2016 г. заетите щатни бройки са 24. От тях по трудово правоотношение 

са назначени 6 служители, а по служебно правоотношение 18 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. 

 През 2016 г. в Областна администрация Добрич са проведени четири конкурса за 

назначаване на държавни служители.  

 В рамките на утвърдената численост на щатния персонал през 2016 г. са назначени 

общо осем служители, в т.ч.: 

 - заместник областен управител - със Заповед № КВ – 47/06.04.2016 г. на 

Министър-председателя на Република България; 

 - На основание чл. 28, ал. 2, изречение четвърто, във връзка чл. 27, ал. 1 от ЗА - 1 

служител;    

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

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

 - На основание чл.15, ал.1 и 2 от ЗДСл - 1 служител. 

 - На основание чл. 82, ал. 1 един служител е преназначен от длъжност младши 

експерт на длъжност юрисконсулт. 

 По програма за временна заетост "Старт на кариерата“  през 2016 г. са назначени 4 

лица. 

 През 2016 г. са прекратени правоотношенията с осем служители от утвърдената 

численост на персонала и с един служител назначен по реда на ПМС № 66/1996 г.: 

 - зам. областен управител – със Заповед № КВ-23/18.02.2016 г. на Министър-

председателя на Република България; 

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

 - На основание чл.326, ал.1 от КТ - 2 служители; 

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

 - На основание чл.103, ал. 1, т. 9 от ЗДСл  - 1 служител;  

 - На основание чл.105, ал. 2 от ЗДСл  - 2 служители;  

 През 2016 г. Областна администрация Добрич е сключила общо 6 договора за 

извършване на услуги от физически лица, в т.ч. - 2 договора за членове на комисията по 

избор на Главен секретар на Областна администрация Добрич и 4 договора за сътрудници 

към РИК Добрич за проведените през 2016 г. избори. 

 През 2016 г. служителите от Областна администрация Добрич са използвали 786 

дни от полагащия им се платен годишен отпуск. Неизползваният платен годишен отпуск е 
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в размер на 135 дни. За временна нетрудоспособност е ползван отпуск в размер на 333 

дни, от които 39 дни за сметка на работодателя и 294 дни за сметка на НОИ, в. т.ч. 294 дни 

за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст. 

 През 2016 г. служители от Областна администрация Добрич са ползвали неплатен 

отпуск в размер на 6 дни. 

 През 2016 г. общо 14 служители са участвали в обучение по следните теми: 

"Въведение в държавната служба", организирано от ИПА; "Прилагане на Закона за 

обществени поръчки" въвеждащо обучение, организирано от ИПА; "Прилагане на Закона 

за обществени поръчки" надграждащо обучение, организирано от ИПА; "Вътрешен 

контрол и одитиране на финансовата дейност на държавните институции", организирано 

от ИПА; "Управление на риска в дейността на администрацията", организирано от ИПА; 

"Концепцията за комплексно административно обслужване“ - електронно обучение, 

организирано от ИПА; "Прилагане на административно-процесуалния кодекс" за 

неюристи - електронно обучение, организирано от ИПА; "Практически проблеми на 

административните нарушения  и наказания, организирано от ИПА; "Придобиване на 

квалификация по част от професия системно програмиране" – организирано от ЦАПК 

"Прогрес" ЕООД; "Съвременни методи за обучения и образователни дейности по 

енергийна ефективност и възстановяеми енергийни източници и технологии" – 

организирано от Русенски университет. 

 През 2016 г. е проведено инспектиране на работните места в Областна 

администрация от служба по трудова медицина във връзка с Наредба № 7/15.08.2005 г. за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, 

като становището е, че видеодисплеите са по технология, минимизираща вредното 

влияние върху зрителния апарат на работещите. Проведени са прегледи на служителите. 

 

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 2016 г. са 

в размер на 491 161 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 2016 г. са 

в размер на 975 088 лв., в т.ч. разходи за персонал – 492 778 лв., разходи за издръжка –  

406 410 лв. и капиталови разходи - 75 900 лв. 

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

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

 - Функция "Общи държавни служби" - 905 889 лв. 

 - Функция "Отбрана и сигурност"  -   49 180 лв.  

 - Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 20 019 лв. 

 През 2016 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: 

 - 1 181 лв. с размер на получените трансфери за Първо тримесечие на 2016 г. от 

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

Националния план за действие по заетостта за 2016 г.; 

 - 67 000 лв. за обезпечаване на дейности по ЗУЧК; 

 - 3 543 лв. с размер на получените трансфери за Второто тримесечие на 2016 г. от 

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

Националния план за действие по заетостта за 2016 г.; 

 - 3 701 лв. за изплащане на обезщетения по ЗПГРРЛ; 
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 -    161 лв. за разходи по изплатени застрахователни събития; 

 - 4 724 лв. с размер на получените трансфери за Третото тримесечие на 2016 г. от 

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

Националния план за действие по заетостта за 2016 г.; 

 - 58 794 лв. за изплащане на изработен инвестиционен проект, финансиран от 

ПУДОС ; 

 - 59 664 лв. за извършените разходи от Областна администрация Добрич по 

подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и 

на национален референдум през 2016 г. 

 - 68 300 лв. за извършени допълнителни разходи от Областна администрация 

Добрич по дейността; 

 - 1 250 лв. за извършени разходи от Областна администрация Добрич за дейности 

по ОМП; 

 - 6 870 лв. с размер на получените трансфери за Четвъртото тримесечие на 2016 г. 

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

от Националния план за действие по заетостта за 2016 г.; 

 

1. Приходи 

През 2016 г. Областна администрация Добрич при уточнен план за 2016 г. за 

собствените приходи в размер на 491 161 лв. е получила общо собствени приходи в размер 

на 318 095 лв.,  което представлява 64.76 % 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 

  2016 г. 31.12.2016 г. 

1 2 3 4 

24-05 Приходи от наеми на имущество 315 288 76 835 

24-06 Приходи от наеми на земя 2 712 2 192 

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

25-01 Такси за админ. и други услуги и дейности 8 000 9 195 

28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви  - 608 

36-11 Получени застрахователни обезщетения за ДМА 161 270 

36-19 Други неданъчни приходи 15 000 2 905 

37-01 Внесен ДДС - -77 945 

37-02 Внесен ЗКПО - -12 787 

40-22 Постъпления от продажба на сгради 12 000 - 

40-40 Постъпления от продажба на земя 138 000 106 700 

41-00 Приходи от концесии - 210 122 

 Общо приходи: 491 161 318 095 

  

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 управи. 

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

просрочени наемни вноски, както и от юрисконсултски възнаграждения. 

 



6 
 

 2. Разходи 

 През 2016 г. в изпълнение на бюджетна програма "Осъществяване на държавната 

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

в размер на 909 513 лв., което представлява 93.27 % от уточнения план за годината в 

размер на 975 088 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 

  2016 г. 31.12.2016 

г. 

1 2 3 4 

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения, в т.ч.: 

294 851 293 222 

 - дейност 117 Избори 5 341 5 341 

 - дейност 121 Областни администрации 289 510 287 881 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала, 

в т.ч.: 

100 051 99 135 

 - дейност 117 Избори 31 361 31 161 

 - дейност 121 Областни администрации 21 799 21 035 

 - дейност 282 ОМП 33 074 32 922 

 - дейност 532 Програми за временна заетост 13 817 13 817 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели, в т.ч.: 

97 876 97 357 

 - дейност 117 Избори 10 466 10 466 

 - дейност 121 Областни администрации 78 793 78 411 

 - дейност 282 ОМП 6 116 5 979 

 - дейност 532 Програми за временна заетост 2 501 2 501 

10-00 Издръжка, в т.ч.: 343 709 292 150 

 - дейност 117 Избори 12 496 12 496 

 - дейност 121 Областни администрации 321 223 271 314 

 - дейност 282 ОМП 9 990 8 340 

19-00 Платени данъци, такси и административни 

санкции 

59 000 58 443 

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинствата 
3 701 1 701 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи - - 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 75 900 67 505 

 Общо разходи: 975 088 909 513 

 

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 
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  към 

  31.12.2016 г. 

10-00 Издръжка, в т.ч.: 292 150 

10-11 Тонизиращи напитки за дежурни по ОМП 360 

10-15 Материали 17 879 

10-15 Материали - за Избори 5 213 

10-16 Вода 1 848 

10-16 Ел. енергия 35 645 

10-16 Горива и масла 8 369 

10-16 Горива и масла - за Избори 2 544 

10-16 Природен газ за отопление 18 042 

10-20 Наеми - 

10-20 Наеми - Избори 2 069 

10-20 Транспортни услуги - за избори - 

10-20 Телекомуникационни услуги 6 759 

10-20 Телекомуникационни услуги - за избори 576 

10-20 Пощенски услуги 2 339 

10-20 Пощенски услуги - за Избори 127 

10-20 Квалификация на персонала 980 

10-20 Поддръжка на софтуер 4 872 

10-20 Поддръжка на софтуер - за Избори - 

10-20 Поддръжка на хардуер 370 

10-20 Охрана 34 212 

10-20 Медийно обслужване 5 280 

10-20 Водноспасителните дейностите по ЗУЧК 40 311 

10-20 Други разходи  84 408 

10-20 Други разходи - за Избори 531 

10-30 Текущ ремонт  3 729 

10-30 Текущ ремонт - за Избори - 

10-51 Командировки 6 198 

10-51 Командировки - за Избори 1 436 

10-52 Краткосрочни командировки в чужбина - 

10-62 Застраховки 8 017 

10-92 Глоби и неустойки, наказателни лихви 36 

 

Разходите за материали към 31.12.2016 г. са в размер на 23 092 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 31.12.2016 г. са в размер на 66 448 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 31.12.2016 г. са в размер на 182 834 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, обезпечаване на дейности по ЗУЧК и др. 

разходи за външни услуги. 

Разходите за текущ ремонт към 31.12.2016 г. са в размер на 3 729 лв. 

 

 

III. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ 
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През 2016  г. Областна администрация Добрич е участвала в изпълнението на 

следните национални програми за заетост и проекти: 

 

1. Програма "Старт в 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 в кариерата" с две работни места. Програма "Старт в кариерата" беше с период на 

изпълнение от 01.02.2016 г. до 31.10.2016  г. Назначени бяха две лица на длъжността 

"Младши експерт". Общата стойност на програмата беше в размер на 10 629 лв. 

 

2. 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" е с 

период на изпълнение от 01.08.2016 г. до 30.04.2017 г. Назначени са две лица на 

длъжността "Младши експерт". Общата стойност на програмата е в размер на 10 629 лв. 

Към 31.12.2016 г. са усвоени 5 689 лв. 

 

 IV. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 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 32 бр. 

съдебни дела, от тях 18 бр. висящи и  14 бр. приключени, както следва: 

 - административни дела - 11 бр. (от тях 6 бр. висящи и 5 бр. приключени); 

 - граждански – 14 бр. (от тях 10 бр. висящи и 4 бр. приключени); 

 - административно-наказателни дела - 4 бр. (2 бр. висящи и 2 бр. приключени); 

 - изпълнителни дела - 3 бр. (2 бр. висящи и 1 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 2016 г. задачите, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка са 

извършвани на база утвърден План за работата по ОМП през 2016 г. Като основа за 

разработването на Плана са използвани Указанията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за 2016 г. 

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

сигурност (ОСС) за 2016 г. През изминалата година са проведени две заседания на ОСС. 

През месец февруари 2016 г. до общините в област Добрич са изпратени 

организационни указания относно дейностите по ОМП.  

Дежурството за оповестяване при привеждане на областта от мирно във военно 

положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии е организирано 

съгласно изискванията на ПМС №212/1993 г. 

За осигуряване нормалната работа на дружествата и организациите от област 

Добрич 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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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. 

През периода м. май - м. декември 2016 г. в изпълнение на Указанията на 

Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към 

Министерски съвет за 2016 г. и заповед на Областния управител на област Добрич, бе 

извършена частична проверка на общините на територията на област Добрич за 

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

протоколи и поставени срокове за отстраняване на констатираните пропуски. 

През периода 15.09.2016 г. - 31.10.2016 г. в изпълнение на заповед на Областния 

управител на област Добрич се извърши преглед на готовността за използване на техника-

запас с мобилизационно назначение, водеща се на военен отчет в областта. Проверката се 

извърши от комисии на териториален принцип под ръководството на служители от 

Областен военен отдел Добрич. От включените за проверка на мобилизационната 

готовност собственици, притежаващи техника-запас, получила мобилизационно 

назначение на територията на област Добрич, комисиите са направили извода, че 

мобилизационната задача може да бъде изпълнена на 100%. 

 

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

 Дейността по защитата на населението при бедствия през 2016 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. 

 През 2016 г. със заповед на Областния управител е актуализиран съставът на Щаба 

за изпълнение на Областния план за защита при бедствия.  

 Извършен е преглед на Областния план за защита при бедствия с цел установяване 

на необходимост от актуализация. През месец март са изготвени, съгласувани и утвърдени 

областен и общински планове за противодействие на тероризма. 

През 2016 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 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”.  

Ежегодно се провежда тренировка с реално задействане на сиренно-

оповестителната система. 

През 2016 г. в изпълнение на заповеди на министъра на отбраната се проведоха 2 

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

електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер", с участието на 

оперативните дежурни по ОСС, както и IT специалистите от общинските и Областна 

администрации. По време на занятията се отработиха и въпросите по проверка на 

готовността на Интегрираната комуникационно-информационна система.  

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

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

бе констатирано. 
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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 предаварийно състояние на 

територията на областта. Поддържа се Публичен регистър на язовирите на територията на 

областта. 

Събрана е информация от общините на територията на област Добрич за 

настъпилите щети от природни бедствия в периода края на м. януари - началото на м. 

февруари 2016 г. Същата е обобщена и изпратена в МВР и МРРБ с цел кандидатстване за 

средства по фонд "Солидарност" от Европейския съюз. 

Областният съвет за сигурност и РД на ПБЗН Добрич са включени във Вътрешна 

система за предотвратяване и известяване при аварии, свързани с опазване на околната 

среда на Трансграничния клъстер за зелена енергия Констанца–Добрич. 

По искане на Агенция пътна инфраструктура е създадена организация за 

повишаване на мерките за сигурност в автогарите на територията на областта. 

Със заповед на Областния управител на област Добрич 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. 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 и есенната 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. 

Със заповед на Областния управител на област Добрич бе създадена организация за 

обучение на учащите се по Защита на населението в област Добрич. 

През м. ноември 2016 г. се проведе годишният семинар на Областния управител на 

област Добрич за дейността на доброволните формирования на територията на областта.  

 

 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 бяха констатирани. Регулярно се извършват месечните 

проверки на Регистратурата за класифицирана информация. Нарушения не са 

констатирани. 

  

 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. На сайта си Областна 

администрация има публикуван поддържания Регистър на военните паметници на 

територията на област Добрич. Изготвен е календар на честванията на военните 

паметници на територията на област Добрич. През 2016 г. са проведени три заседания на 

Областната комисия "Военни паметници". 
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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 за почти 11 380 лв. 

През м. септември 2016 г. бе открит "Мемориален паметник на откараните и 

жестоко измъчвани в Молдова през 1916-1918 г. жители на с. Попгригорово“, а през м. 

октомври 2016 г. бе реставриран паметник на загиналите наши войници през Първата 

световна война в Северна Добруджа, Румъния, от с. Хаджигьол до гр. Тулча, 1916 – 1918 

г. 

 

 VI. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

  

 През 2016 г. са проведени три обществени поръчки по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 

както следва: 

 - Обществена поръчка с предмет: "Организиране и извършване на водно-

спасителната дейност през 2016 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" 

 - Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на общ инвестиционен проект, 

включващ три взаимно свързани етап – проекта:  

- Технически етап – проект първи: Изготвяне на проект относно „почистване 

коритото на р. Батова от км. 0 + 000 до км. 3 + 940 за предотвратяване наводнения 

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

- Технически етап - проект втори: „Проектиране на хидротехническо/ски 

съоръжение/я за регулиране оводняването  на поддържан резерват „Балтата“ и за 

предотвратяване наводнения на к.к. „Албена“;  

- Технически етап - проект трети: „Проектиране на хидротехническо съоръжение 

при заустването на река Краневска в река Батова за предпазване от заливане на 

резерват „Балтата”. 

 В съответствие с разпоредбата на чл.38, ал.3 от Закона за енергийната ефективност, 

беше проведена обществена поръчка за определяне на изпълнители на обследване,  

сертифициране и оценка на енергийни спестявания на 4 сгради държавна и смесена 

собственост - ул. „Независимост“ № 5, ул. „България“ № 11, пл. „Свобода“ № 5 („Високо 

тяло“) и ул. „Калиакра“ № 54 (корпуси „А“ и „Б“ на бивш Медицински колеж). 

 

 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 1 867 бр. решения. От тях върнати за ново обсъждане са 17 бр. решения. От 

върнатите за ново обсъждане решения - 15 бр. са преразгледани от Общинските съвети на 

последващи заседания.  

  



12 
 

Общински 

съвет 
Протоколи 

Приети 

реше 

ния 

Решения 

върнати за 

ново 

обсъждане 

Прераз 

гледани  

от ОбС след 

връщането им 

Решения 

оспорени 

пред ДАС 

Решения  

оспорени 

пред ВАС 

Прекратени 

производства 

Балчик  21 271 1 1    

Ген. 

Тошево 11 167 2 2    

Добрич 15 288 5 5    

Добричка 16 377 3 2 1   

Каварна 17 277 5 4 1 1  

Крушари 14 141 1 1    

Тервел  12 140      

Шабла 23 206      

ОБЩО 129 1867 17 15 2 1  

 

VIII. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА  

 

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИР И ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ И 

КОМИСИИ 

 

1. Регионален съвет за развитие на СИР 

  Проведени са две заседания на Регионален съвет за развитие в Североизточен 

район в област Добрич.  

- На 22.03.2016 г. в парк хотел „Изида” в гр. Добрич се проведе редовно съвместно 

заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния 

координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в 

Североизточен район (СИР). 

Актуална тема в дневния ред на заседанието беше представянето на опита и 

дейността на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД. 

Новите възможности за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 

2014-2020 г. чрез финансовите инструменти Jessica, Фонд на фондовете и други, бяха 

представени от изпълнителния директор на Фонда. 

В съответствие с нормативно регламентираната регионална координация на РСР 

СИР при изпълнението на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от фондовете на 

ЕС и оказващи социално-икономическо въздействие върху развитието на района, 

Секретарят на Съвета докладва обобщена информация за изминалата 2015 г. 

Информацията е подготвената от Секретариата въз основа на представените годишни 

справки от всички Управляващи органи на Оперативните програми. 

Друг акцент в дневния ред на заседанието бе изпълнението на държавната 

политика в аграрния сектор, който е един от приоритетните за Североизточен район. 

Членовете на двата органа и поканените за участие лица и организации бяха запознати с 

основните цели и приоритети на Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г., официално одобрена от Европейската комисия на 26 юни 2015 г.  

- На 21 и 22.06.2016 г. в голф и СПА комплекс „Лайтхаус“ в гр. Балчик се проведе 

второто редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в 

Североизточен район (СИР). 

Бяха представени одобрената от Европейската комисия Оперативна програма 

„Морско дело и рибарство“ 2014-2020 г. и предвидените в нея мерки, конкретно касаещи 

Североизточен район, резултатите от проект „Стратегии за повишаване устойчивостта на 

бреговете – toolKIT (RISC KIT)”, изпълняван с участието на Института по океанология 
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към БАН – Варна, и целите на стартиралия в края на 2015 г. проект „Трансграничен 

морски пространствен план за Черно море – Румъния, България - „MARSPLAN – BS“, 

изпълняван с участието на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Института по океанология към БАН - Варна, Изпълнителна агенция 

„Морска администрация“ и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.  

Представител на Дирекция “Централно координационно звено“ към 

Администрацията на Министерски съвет на Република България, запозна членовете на 

РСР СИР с основните акценти в Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове и отражението му върху финансирането и 

управлението на проекти.  

Секретарят на РСР СИР представи акцентите в Годишния доклад за 2015 г., 

относно наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен 

район (РПР СИР) 2014-2020 г. 

Съгласно законоустановения срок на ротация и определения за председателите 

жребий, председателството на РСР СИР за второто полугодие на 2016 г. беше прието от 

Областния управител на област Шумен. 

- На 04.10.2016 г. в гр. Шумен беше проведено редовно съвместно заседание на 

Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет 

/РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР). 

Членовете на РСР в СИР приеха Годишната индикативна програма за дейността на 

Съвета през 2017 г.  

Представител на Националния център за териториално развитие – София, запозна 

присъстващите с проекта на Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, 

съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за 

пространствено развитие, предвидени  по чл. 7 “б-г“ от ЗРР.  

В съответствие с нормативно регламентираната регионална координация на РСР в 

СИР при изпълнението на ОП, съфинансирани от ЕСИФ и оказващи социално-

икономическо въздействие върху развитието на района, Секретарят на Съвета докладва 

обобщена информация за първото шестмесечие на 2016 г. Информацията е подготвена от 

Секретариата въз основа на представени справки от всички Управляващи органи на ОП. 

- На 29.11.2016 г. в гр. Шумен беше проведено редовно съвместно заседание на 

Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет 

/РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР). 

Във връзка с функциите на членовете на РСР в СИР като представители в 

Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на Оперативните 

програми 2014-2020 г., бяха приети решения за подобряване на механизмите за 

регионална координация в процеса на наблюдението на изпълнението на Програмите на 

територията на Североизточен район. 

Един от акцентите в дневния ред на заседанието бе темата за превенцията на риска 

и защитата от природни бедствия, особено актуална преди началото на зимния сезон и 

пряко касаеща изпълнението на функциите на Областните управители и Кметове на 

общини от Североизточен район в рамките на предоставените им правомощия, както и 

функциите на териториалните структури на Главна дирекция (ГД) „Пожарна безопасност 

и защита на населението“ (ПБЗН) към МВР.  

„Географика“ ООД е дружеството, на което Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството е възложило изготвянето на проекта „Разработване на 

Последваща оценка на Националната стратегия за регионално развитие за периода (НСРР) 

2005-2015 г.“ Представител на дружеството запозна членовете на РСР в СИР с основни 

изводи, отнасящи се до оценките за степента на постигане целите на НСРР, общото 

въздействие на Стратегията, ефективността и ефикасността на използваните ресурси. На 

основание чл. 34, ал. 1 от ЗРР, Последващата оценка се извършва не по-късно от една 

година след изтичането на периода на действие на НСРР 2005-2015 г.   
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Съгласно законоустановения срок на ротация и определения за председателите 

жребий, председателството на РСР в СИР за първото полугодие на 2017 г. ще поеме 

Областния управител на област Варна. 

 

2. Областен съвет за развитие 

Със заповед №ОКД-01-02-1/22.01.2016 г. на Областен управител е определен 

състава на Областния съвет за развитие на област Добрич.  

През 2016 г. са проведени две заседания на Областния съвет за развитие на област 

Добрич.  

На 11.02.2016 г. беше проведено първо заседание на Областния съвет за развитие 

на област Добрич за 2016 г. По време на заседанието е приет отчет за дейността на 

Областния съвет за развитие на област Добрич през 2015 г.,  определени са членове на 

Регионалния съвет за развитие в Североизточен район от страна на представителите на 

общините от област Добрич, включени в състава на Областния съвет за развитие на област 

Добрич, в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 5 и 6 от Закона за регионалното 

развитие. 

На 12.04.2016 г. е проведено второ заседание на Областния съвет за развитие на 

област Добрич. Приета е Областната стратегия за развитие на социалните услуги на 

област Добрич за периода 2016-2020 г. 

 

3. Комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Добрич 

 Проведени са общо пет заседания на Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие. 

На 26.01.2016 г. се проведе редовно заседание на Комисията по заетост към 

Областния съвет за развитие – област Добрич, на което е обсъдено предложението на 

Началника на Регионалния инспекторат по образованието /Регионално управление на 

образованието/ - Добрич, за държавен план-прием 2016/2017 г. в училищата на 

територията на област Добрич. 

Във връзка със стартирала процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ на схема „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. и Методика за подбор и оценка на заявки от работодатели, 

кандидатстващи по процедурата, утвърдена от Министъра на труда и социалната 

политика, на 01.06.2016 г. се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния 

съвет за развитие – област Добрич. На заседанието са разгледани внесените заявки от 

работодатели по схема „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. Средствата са разпределени на квотен принцип между 

областите в страната на база на определени критерии. За област Добрич определените 

средства са в размер на 944 506 лв. В резултат на извършената оценка и на базата на 

получените точки, Комисията по заетост класира и предложи за финансиране 43 подадени 

заявки от работодатели. 

Съгласно последните изменения и допълнения в Закона за насърчаване на заетостта 

(ЗНЗ), изм. ДВ. бр.59 от 29 юли 2016 г. и Правилника за неговото прилагането (ППЗНЗ), 

изм. и доп. ДВ. бр.62 от 9 август 2016 г., се допълват функциите и правомощията на 

Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие. Новите правомощия са 

регламентирани в чл.6, ал.2, т.2 и чл.25а от ППЗНЗ. Предвид гореизложеното, 

Министърът на труда и социалната политика е изпратил писмена покана за разработване 

на регионална програма за заетост и обучение, като е пояснил, че с Решение № 703 от 25 

август 2016 г. на Министерски съвет е утвърдено разпределението на средствата от 

бюджета на МТСП за активна политика, които за област Добрич са в размер на 191 735 лв. 

През годината със средства от бюджета на МТСП се финансира само осигуряването на 

субсидирана заетост. Необходимо бе да се планира заетост на безработните лица за срок 

до 6 месеца, като срокът за изпълнение на регионалните програми е до 31.03.2017 г. С 
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оглед на това, на 13.09.2016 г. в сградата на Областна администрация Добрич, се проведе 

работно заседание, на което се предостави информация за стартиралата процедура по 

изготвяне на регионални програми за заетост и обучение, обсъдени бяха процедурите 

съгласно чл.25а, ал.1, ал.2 и ал.3 на ППЗНЗ, относно писмена покана за разработване на 

Регионална програма за заетост и обучение на област Добрич, както и определянето и 

одобряването на методика, по която да бъдат оценени  внесените проектни предложения. 

На 21.09.2016 г. се проведе 4-ото по ред заседание на Комисията по заетост, на 

което членовете одобриха, изготвения от техническия екип, проект на Регионална 

програма за заетост и обучение на област Добрич, която е разработена въз основа на 

проектни предложения, представени от осемте общински администрации, намиращи се на 

територията на областта. В тях се предвижда продължителност на заетостта до 5,5 месеца, 

при среден размер от 550 лв. на 1 лице за 1 месец, като определените за областта средства 

дават възможност за финансиране на 61 работни места на пълен работен ден и 8 работни 

места на непълен работен ден. Регионалната програма е изпратена на вниманието на 

Министъра на труда и социалната политика за утвърждаване.  

На 20.12.2016 г. в зала „Пресцентър”  на Областна администрация – Добрич, се 

проведе 5-ото по ред заседание на Комисията по заетост, на което членовете на Съвета 

извършиха оценка и класиране на заявки за участие на работодатели по схеми „Обучения 

и заетост“ и „Обучения и заетост за младите хора“. 

 

4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси 

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

съвета. Заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация – 

Добрич. 

През 2016 г. не е възниквало искане за свикване на заседание.  

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 осемте общински 

администрации, намиращи се на територията на област Добрич е изискано представянето 

на годишни отчети за 2015 г. В отговор на постъпилата информация, на вниманието на 

НССЕИВ и 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 2015 г. 

Информацията е публикувана на интернет страницата на Областна администрация 

Добрич. 

На вниманието на осемте общински администрации, намиращи се на територията 

на област Добрич се изпрати информация, чрез която бяха запознати за това, че през 

месец май Министерски съвет прие Национален план за действие за периода 2015-2020 г. 

за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на 

ромите (2012-2020). Оперативните цели на Плана са свързани с обхващане и задържане на 

децата и учениците от ромски произход в образователната система и осигуряване на 

качествено образование в мултикултурна образователна среда; осигуряване на равенство в 

достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми; подобряване на достъпа 

на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях; подобряване на 

жилищните условия, включително на прилежащата техническа инфраструктура; 

гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на 

обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на 

езика на омразата; създаване на условия за равен достъп на ромската общност до 

обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и 
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творчество. На общините се представи и информация за това, че през месец май 

Правителството одобри и Програма за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (2016-2018 г.) на Центъра за образователна интеграция на децата 

и учениците от етническите малцинства, който е звено към Министерството на 

образованието и науката.  

 Чрез осемте общински администрации и Регионален инспекторат по образованието 

– Добрич/Регионално управление на образованието-Добрич, е разпространена 

информация за Ромския образователен фонд, относно открит конкурс за стипендианти, 

насочен към студенти от ромски произход. 

Областна администрация Добрич, попълни информационна карта на 

заинтересовани страни, които биха могли да предоставят данни за създаване на Система 

за регулярно и системно информационно осигуряване, наблюдение, оценка и контрол на 

постиженията/неуспехите от провежданата Национална стратегия на Република България 

за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. 

През месец юли 2016 г. от общинските администрации, намиращи се на 

територията на област Добрич се изиска представянето на писмен отчет за извършени 

дейности и предприети мерки по изпълнение на общинските планове за действие, в 

изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация, за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. Предоставена им бе информация за 

стартирала конкурсна процедура 33.15 – 2016 г., публикувана на Интернет страницата на 

Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

През месец октомври 2016 г. в деловодството на Областна администрация Добрич, 

постъпи писмо от г-н Орлин Орлинов, представител на Институт „Отворено общество“ и 

Национален координатор за България на Стипендиантски програми на Ромския 

образователен фонд/Стипендиантски програми - Унгария, с което Областният управител е 

уведомен, че във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за 

успешно завършване на средно образование“ (BU 222), финансиран от Ромски 

образователен фонд и Министерство на образованието и науката, Центърът за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) 

обявява конкурс за отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на 

ромски ученици, записани в гимназиалната степен на образование (9-10-11-12 клас) за 

учебната 2016/2017 г. С писмо, информацията се отправи към кметовете на осемте 

общински администрации. 

През месец ноември 2016 г. общините бяха уведомени за отправена Покана за 

набиране на концепции за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура по 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, публикувана на Интернет страницата на Национален съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет /НССЕИВ, МС/. 

 

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 2016 г. 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 2011-2015 г. 

По покана на Областния управител на област Добрич на 08.01.2016 г. в сградата на 

Областна администрация Добрич се проведе съвместна работна среща с представители на 

Лумос – България, на която присъстваха директорът на Лумос - България Трендафил 
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Меретев, ръководителят екип деинституционализация в добричкия офис на Фондация 

„Лумос" Снежана Ванкова и националният консултант Харалан Александров. 

   Договорено беше  в тясна връзка с Лумос-България да се изготви и представи 

окончателна оценка на релевантността и ефективността на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011 - 2015).  Обсъдени бяха моделът за 

областно планиране и разработването на следващата областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в Област  Добрич, за периода 2016 - 2020 г. в рамките на националната 

програма за реформи 2020 г.  

На 12.03.2016 г. бе представен Анализът на ситуацията и оценка на потребностите 

от социални услуги в област Добрич, необходим за изготвянето на новата Областна 

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

Проведена бе съвместна работна среща, на която се обсъдиха предстоящите 

действия, свързани с изготвянето на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 

в област Добрич (2016 – 2020 г.). От осемте общински администрации бе изискано да 

предоставят анализи на потребностите от социални услуги. 

Със заповед на Областния управител бе сформиран областен оперативен екип, 

включващ експерти от общините и компетентните институции, както и представители на 

неправителствения сектор.  

Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. обхваща 

общините на територията на област Добрич, като определя областната рамка и 

параметрите на социалните услуги на територията на всяка от тях. Стратегията проектира 

развитието както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики и мерки за 

социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рискови групи. 

Със Заповед от 04.05.2016 г. Областният управител утвърди Областната стратегия 

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

Беше извършено посещение на социални услуги, предоставяни на територията на 

областта. Изготвен е годишен мониторингов доклад на основния екип на звеното за 

мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 2016 г. 

 

7. Областен съвет по здравеопазване. 

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

съвета. 

През месец февруари в Областна администрация Добрич се проведе работно 

заседание на сформираната комисия за изработване на Областна здравна карта на област 

Добрич. Областната здравна карта беше изготвена по образец и по ред, определени с 

методика, утвърдени от Министъра на здравеопазването и в едно с цялата първична 

информация, използвана при изготвянето й беше изпратена на Министъра на 

здравеопазването. 

На основание чл.34, ал.1 от Закона за лечебните заведения, с Решение № 202 от 24 

март 2016 г., Министерски съвет утвърди Национална здравна карта. Чрез нея се 

определят и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и 

болнична медицинска помощ, на база на които трябва да се адаптира структурата на 

здравната мрежа и да се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите.  

 

8. Областната епизоотична комисия 

Със заповеди на Областен управител са актуализирани Вътрешните правила за 

организацията и дейността на постоянно действащата епизоотична комисия, както и 

съставът на Комисията. 

През 2016 г. Областната епизоотична комисия проведе две заседания на 19.04.2016 

г. и 14.11.2016 г., свикани във връзка със заповеди на  Министъра на земеделието и 

храните и Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, 

относно констатирани случаи на болестите: Заразен нодуларен дерматит в област 

Хасково, община Димитровград, с. Воден и с. Черногорово и Африканска чума по свинете 
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в Европа и високопатогенна Инфлуенца по птиците в Германия, Австрия, Унгария, Полша 

и Хърватска. 

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. 

Изисканата информация от общинските епизоотични комисии е обобщена и 

предоставена на Областна дирекция по безопасност на храните. 

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

достъпни. 

 

  9. Областната комисия за безопасност на движението по пътищата. 

Проведени са 2 заседания на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата на 15.03.2016 г. и на 19.09.2016 г.   

Изготвен е доклад за дейността на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата, във връзка със състоянието на безопасността на движението по 

пътищата в област Добрич за 2015 г. 

Съдействие от Областния управител на област Добрич за ремонт и поставяне на 

изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на участъци от републиканската 

пътна мрежа на територията на областта 

Във връзка с отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите от 

пътно-транспортните произшествия – 20.11.2016 г., Областният управител съдейства за 

организирането на отслужване на панихида в памет на жертвите от пътно-транспортни 

произшествия пред храм „Света Троица“, град Добрич. 

Изпратени са писма до членовете на Областната комисия по безопасност на 

движението по пътищата във връзка със създаване на необходимата организация за 

популяризирането на инициативата по случай Европейския ден без загинали на пътя – 21 

септември 2016 г., под мотото за Република България „Заедно за всеки един човешки 

живот!“. 

 

10. Комитет за управление на риска на Областна администрация Добрич 

 През 2016 г. бяха проведени три заседания на Комитета за управление на риска на 

Областна администрация Добрич. Изготвени са протоколи от проведените заседания. На 

заседанията са идентифицирани рискове за Областна администрация Добрич във връзка с 

изпълнение на Оперативните цели на администрацията за 2016 г., както следва: 

- Цел 3.Оптимизиране на системата за финансово управление и контрол; 

- Цел 4.Превенция и намаляване на риска от бедствия, аварии и терористични 

действия. 

Идентифицираните рискове за постигане на Оперативните цели на 

администрацията за 2016 г., са както следва: 

1. Липса на оптимизиране на Системата за финансово управление и контрол; 

2. Незадоволително управление при кризи. 

Предприети са  мерки за намаляване на рисковете: 

 

11. Постоянно действаща Областна комисия по транспорт 

Организирано и проведено е едно заседание на Областната комисия по транспорт. 

Утвърдена е промяна в маршрутното разписание по линия от Областната транспортна 

схема III – 1/01.06.1999г., Генерал Тошево – Добрич – Генерал Тошево.  

  

 Изготвяне на заповеди по чл. 29 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС, а именно: 
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- Заповед № ОКД-10-02-2/20.06.2016 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 

общинската, областната и републиканската транспортни схеми с възложител 

Община град Добрич.  

- Заповед № ОКД-10-02-4/22.12.2016 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.  

 

Изготвяне на 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.), както следва: 

- Заповед № ОКД-10-02-1/20.04.2016 г. за предприемане на спешна мярка, като се 

разрешава на кмета на Община Шабла да удължи срока на договорите, сключени за 

възлагане изпълнението на маршрутни разписания от общинската, областната и 

републиканската транспортни схеми, за срок не по дълъг от 6 месеца от датата на 

издаване на заповедта.  

- Заповед № ОКД-10-02-6/23.12.2016 г. за предприемане на спешна мярка, като се 

разрешава на кмета на Община Генерал Тошево да възложи пряко изпълнението на 

маршрутни разписания от областната транспортна схема, за срок не по дълъг от 2 

години от датата на издаване на заповедта.  

- Заповед № ОКД-10-02-5/23.12.2016 г. за предприемане на спешна мярка, като се 

разрешава на кмета на Община Крушари да възложи пряко изпълнението на 

маршрутни разписания от областната транспортна схема, за срок не по дълъг от 2 

години от датата на издаване на заповедта.  

 На сайта си Областна администрация Добрич поддържа в актуално състояние 

Областна транспортна схема. В изпълнение на Решение № 214/25.03.2016г. на 

Министерски съвет (МС) за публикуване в отворен формат на Областната транспортна 

схема за област Добрич, същата е публикувана на портала за отворени данни на МС. 

Областната транспортна схема е зададена по общини, като са посочени всички маршрутни 

разписания от квотите на съответните общини. Публикуваната Областна транспортна 

схема подлежи на регулярно актуализиране в съответствие с приети промени в 

маршрутните разписания.   

 

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

и омбудсмана. 

През 2016 година са проведени 12 заседания на Комисията по чл. 7а от 

Устройствения правилник на областните администрации. Със Заповед на Областен 

управител на област Добрич №ОкД-13-02-2 бяха актуализирани вътрешните правила на 

комисията. Съставът на комисията бе актуализиран със Заповед №РкД-22-31 на Областен 

управител на област Добрич. Постъпилите предложения и сигнали за 2016 г. са 17 броя.   

 

 13. Превенция и противодействие на корупцията 

 На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с Интегрирана 

стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, 

приета с Решение на Министерски съвет от 18.11.2009 г., в изпълнение на един от 

основните приоритети на правителството в Областна администрация Добрич е създаден 

Областен обществен съвет по превенция и противодействие на корупцията.  
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В Областна администрация Добрич са актуализирани, разписани и утвърдени 

вътрешни правила и процедури, които обхващат цялостната дейност на администрацията 

и процесите, свързани с осъществяване на функциите на всяко структурно звено в нея. С 

ежедневното актуализиране на интернет страницата на администрацията се предоставя 

пълна информация за дейността на Областен управител, на Областния обществен съвет по 

превенция и противодействие на корупцията. Редовно се организира и провежда Приемен 

ден на Областния управител и заместник областния управител.  

Стремежът е за постоянна връзка с обществеността в посока оптимизиране на 

основните канали за комуникация с журналистите, институциите и гражданското 

общество. Системно се предоставя пресинформация относно работата на Областния 

управител и целия екип, която допринася до голяма степен и по подходящ начин да се 

експонира публичния образ на институцията и въведения принцип на прозрачност в 

нейната работа. Ежедневно се отразяват инициирани срещи и действия от Областния 

управител, произтичащи от основните правомощия да осъществява държавното 

управление на територията на областта и да взаимодейства с представителите на всички 

власти с цел установяване на добро ниво на комуникация и взаимодействие с 

представителите на законодателната, изпълнителната и независимата съдебна власт; както 

и работни срещи с браншови организации, синдикати, ръководители на териториални 

звена и дружества, Български Червен кръст, неправителствени организации, 

чуждестранни делегации, граждани и др. 

Областният управител на област Добрич провежда редовни пресконференции и 

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

обществеността информация за изпълнение на дейността си по отделни направления и 

въпроси от особено значение на областта. Дейността на Областният обществен съвет за 

противодействие и превенция на корупцията с административен център гр. Добрич е 

насочена изцяло към предотвратяване и превенция на проявите на корупция чрез 

ефективно сътрудничество и координация между институциите на територията на 

областта. 

Областна администрация Добрич е регистрирана и вписана в „Регистъра на 

администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни“, като 

администратор на лични данни и притежава Удостоверение №178298 от 12.11.2012 г. 

Служителите в Областна администрация са попълнили декларации по чл. 12, ал. 2, във 

връзка с чл. 14 от ЗПРКИ, до който е осигурен публичен достъп чрез електронната 

страница на администрацията. Служителите са запознати с вътрешните правила за 

организацията и дейността на администрацията, както и с процедури, касаещи 

изпълнението на функциите им. Изграден е механизъм за актуализация и оптимизиране на 

вътрешните правила. Служителите периодично се запознават със стратегически 

документи, промени в правната уредба, управленски заповеди и др. С вътрешните 

административните документи е създадена добра организация /поставяне на задачи и 

отчитане на тяхното изпълнение/ и е изградена система за контрол от страна на 

служителите, упражняващи контролни функции. Изградена е система за възлагане на 

задачите и за отчитане на тяхното изпълнение. Във вътрешните правила за 

документооборота, в длъжностните характеристики на отделните длъжности е разписан 

ред за възлагане на задачите. Дейността на служителите се осъществява съгласно  Кодекса 

за поведение на служителите в държавната администрация - законност, лоялност, 

честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност. 

Служителите предлагат и вземат решения, водещи към укрепване на доверието в 

институцията, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на 

гражданите. Осъществена е прозрачност и публичност на процесите по планираните 

дейности чрез публикуване на сайта на Областна администрация. 

На официалния сайт на Областна администрация Добрич се публикуват всички 

стратегии, стратегически планове, ежегодни цели на администрацията, отчети за 

изпълнение на стратегическите и годишни планове, доклади, заповеди, конкурси, търгове, 
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договори, заседания на областни съвети и комисии, протоколи от заседания, както и други 

документи, осигуряващи прозрачност в действията на администрацията. На сайта се 

оповестяват всички процедури по ЗОП. Публикувани са и вътрешни правила за реда за 

прогнозиране, планиране и организация на провеждането на обществени поръчки и за 

контрол на изпълнението на сключените за тях договори в съответствие с чл. 140 от 

ППЗОП, въпреки че Областният управител няма задължение по закон да утвърждава 

такива. Мярката е с цел постигане на по-голяма прозрачност и публичност на дейността 

на Областна администрация. Вътрешните правила дават възможност и за ефективен 

контрол. Служителите работят по подобряване на дейността си и постигане на целите за 

публичност и прозрачност. Публикува се информация за върнати решения на Общинските 

съвети на територията на областта. Разработени са и редовно се актуализират 

съществуващите правила за прозрачност при предоставяне на административни услуги, 

достъпа до обществена информация, управлението и разпореждането с държавна 

собственост, както и във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки. 

Регулярно се обновяват данните в поддържаните на сайта на Областна администрация 

регистри, а именно 

- Регистър на военните паметници; 

- Регистър на имоти държавна собственост; 

- Областна транспортна схема; 

- Регистър на язовирите на територията на област Добрич. 

Изграден е Информационен център, който работи на принципа на  „едно гише“ – 

гражданите нямат достъп до служителите на администрацията. На общодостъпно място е 

поставена специална пощенска кутия за подаване на жалби и сигнали за проява на 

корупция.  

В Областна администрация Добрич чрез анкетни карти, попълвани от гражданите – 

ползващи услугите на администацията, се измерва удовлетвореността на потребителите от 

качеството на административното обслужване. В резултат на получената и анализирана 

информация от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността се предприемат 

действия за подобряване на административното обслужване. 

Със съдействието на ръководителя на Съвместния технически секретариат към 

Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България г-н Богдан 

Мушат и изпълнителния директор на Регионалното бюро за трансгранично 

сътрудничество за границата между Румъния и България – гр. Кълъраш, през 2010 г. беше 

инсталиран Информационен терминал със сензорен дисплей (киоск), който популяризира 

Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния-България 2014-

2020“, предоставя бърз достъп до интернет страниците на областните администрации и 

окръжни съвети, допустими по Програмата, както и Министерството на регионалното 

развитие и публична администрация на Румъния, МРРБ, и Технически секретариат в гр. 

Калъраш. Гражданите могат да получат актуална информация за възможностите за 

сътрудничество между българските и румънски общини, НПО и организации, както и 

финансираните проекти по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020. 

На сайта на Областна администрация има линк към Националния съвет по 

антикорупционни практики. Същият е достъпен и чрез секция „Бързи връзки“.  

В изпълнение на Решение № 214/25.03.2016 г. на Министерски съвет Областна 

администрация Добрич регулярно актуализира публикуваните данни в Портала за 

отворени данни на Министерски съвет. 

 

14. Комисия за развитие на младежта  

Със Заповед № РкД-22-15/05.05.2016 г. на Областен управител на област Добрич е 

актуализиран съставът на комисията. 

В изпълнение на разпоредбите, произтичащи от Закона за младежта са изготвени 

следните документи, изпратени на Министерство на младежта и спорта:  

- Областен план за младежта за 2016 г.,  
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- Отчет за 2015 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020 

г.),  

- Аналитична справка за извършени дейности, 

- Планирани дейности на 8-те общини, намиращи се на територията на област 

Добрич. 

 

15. Областната комисия за контрол по изпълнението на договорите за наем на 

отдадените под наем от Областния управител на област Добрич 

През 2016 г. месец юни, юли и август, Областната комисия за контрол по 

изпълнението на договорите за наем, извърши три проверки за изпълнение задълженията 

на наемателите на морски плажове, съгласно договори за отдаване под наем. В резултат на 

това, се установи, че наемателите на морските плажове на територията на област Добрич 

(отдадени под наем от Областния управител на област Добрич), са изпълнили 

задълженията си по договорите за наем. В хода на проверките беше издадено едно 

предписание за отстраняване на нередности (към наемателя на морски плаж „Иканталъка 

1“), които бяха своевременно отстранени. 

 

IX. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

1. Дейности по Закона за устройство на територията. 

Със Заповед № ДжС-12-2/09.03.2016г. на Областния управител на област Добрич е 

одобрен ПУП – Парцеларен план на обект „Подземен електропровод 20kV, свързващ 20 

броя ветрогенератори, разположен на територията на с. Пролез и с. Горичане, Община 

Шабла и с. Видно, Община Каварна” с възложител „ВЕП ПРОЛЕЗ”. По преписката са 

изпратени писма до кметовете на общините Каварна и Шабла, възложителя на обекта и 

„Държавен вестник“.   

Издадена е Заповед № ДжС-12-5/19.09.2016г. на Областния управител на област 

Добрич за смяна на титуляр за изграждане на Втори етап на обекта в Разрешение за 

строеж № 02/05.02.2010 г., издадено от Областния управител на област Добрич.  

Поддържа се актуалното състояние на създадените Регистър на въведените в  

експлоатация строежи от четвърта и пета категория и Регистър на техническите паспорти, 

издадени в Областна администрация – Добрич. 

  

  2. Дейности по Закона за енергийната ефективност. 

Съгласно Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 

и програмите на общините по ЗЕВИ е изготвен отчет за 2015 г. до АУЕР на дейностите и 

мерките за насърчаване използването на енергията от възобновяеми енергийни източници 

и биогорива. 

В съответствие с разпоредбата на чл.38, ал.3 от Закона за енергийната 

ефективност, беше проведена процедура за определяне на изпълнители на обследване,  

сертифициране и оценка на енергийни спестявания на 4 сгради държавна и смесена 

собственост - ул. „Независимост“ № 5, ул. „България“ № 11, пл. „Свобода“ № 5 („Високо 

тяло“) и ул. „Калиакра“ № 54 (корпуси „А“ и „Б“ на бивш Медицински колеж). Съответно 

бяха сключени договори с лицензирани дружества („Газ Флоу Контрол“ АД, град Варна и 

„Билдконтрол“ ООД, град Добрич) за извършване обследването и издаването на 

сертификати за енергийна ефективност на горепосочените административни сгради. През 

м. ноември беше финализирана процедурата и предоставени сертификати за енергийна 

ефективност на всеки от собствениците в сградите.   

 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на МРРБ 

От област Добрич 5 общини участват в Националната програма – Община град 

Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Каварна и Тервел.  
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През 2016 г. завършени и въведени в експлоатация са 5 броя сгради - 4 в Община Тервел 

и 1 в Община Генерал Тошево.  

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:  

- Контрол по спазване на публикуваните референтни стойности за отделните 

дейности по определени от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството „Правила за осъществяване на мониторинг“; 

- Изготвяне на ежеседмичните справки за текущия напредък по НПЕЕМЖС; 

- 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. 

- 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“. 

- Участие в организирана от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството работна среща във връзка с програмите за енергийна 

ефективност, която се проведе на 25-и януари 2016 г. в хотел „Хилтън София“.  

- Участие в приемателни комисии за установяване на изпълнени към момента 

строително-монтажни работи, а също така и за окончателното приемане на 4-те 

обекта в Община Тервел и обекта в Община Генерал Тошево. 

 

3. Осъществяване взаимодействие с общините от областта и отговорните 

ведомства във връзка с подобряване на техническата и пътната инфраструктури. 

Изготвени са следните документи: 

- писмо до кметовете на Община град Добрич и Генерал Тошево, като възложители 

на автобусните превози от областната транспортна схема, за предприемане на 

необходимите действия, обезпечаващи ефикасен автобусен транспорт и създаващи 

удобни транспортни връзки, в частност и на с. Пленимир с град Генерал Тошево и 

град Добрич. 

- писмо до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

във връзка с обезпечаване с обществен превоз на пътници на направления с 

намален пътнико-поток и населени места с малък брой жители. 

- писмо до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

изпълнителния директор на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД и 

управителя на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД за осигуряване на изправен 

генераторен локомотив (с преобразувател за отопление), обслужващ спалните 

вагони в участъка ЖП гара Повеляново – ЖП гара Кардам по жп - направлението 

София – Кардам – София. 

- писмо до Директора на ОПУ – Добрич, относно възможността за спешен ремонт на 

пътния участък Лясково – Козлодуйци. 

- писмо до Изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“ във 

връзка с основания за сключване на договори с фирми-превозвачи за извършване 

на обществен превоз на пътници с автобуси от общинската, областната и 

републиканската транспортна схеми, поради обжалване на обществена поръчка. 

- писмо до Министър-председателя на Република България и Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството с предложение от Областния 

управител на област Добрич за възобновяване и завършване на строителството на 
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път II-71 Добрич – КК „Албена“ в участъка от км 105+800 до км 111+975 (ново 

трасе – обход на с. Батово, Община Добричка).   

- писма до директора на ОПУ-Добрич, и кмета на Община Добричка, относно 

внесена петиция от жителите, собственици на частни имоти с. Орлова могила, 

Община Добричка, област Добрич, за изграждане на изкуствени неравности за 

ограничаване на скоростта в участъка от пътя, който преминава през с. Орлова 

могила. 

- писмо до кмета на Община Генерал Тошево с предписания да прекрати по 

съответния ред договора с изпълнителя на превоз по линията София – Генерал 

Тошево от квотата на Общината във връзка с писмо изх. № 07-00-00-156/1/ 

09.09.2016г. на Изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“ 

относно нерегламентирано маршрутно разписание по автобусна линия София – 

Генерал Тошево № 8101 от републиканската транспортна схема от квотата на 

Община Генерал Тошево. 

- Във връзка с жалба от пътници на БДЖ по линията Варна-Добрич-Варна, работещи 

в населени места по линията, относно промяна на графика за движение на 

влаковете по направлението, е изпратено запитване до Управителя на „БДЖ – 

Пътнически превози“ ЕООД, за наличието на визираната промяна, причините 

довели до налагането й и възможностите за недопускането й, отчитайки 

аргументите на подалите жалбата. След получаване на отговора е изготвено и 

изпратено писмо до жалбоподателите. 

- писмо до Изпълнителния директор на НК „Железопътна инфраструктура и 

Управителя на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД с настояване запазването на 

спалните вагони по линията София – Добрич – София.    

- доклад с информация за актуални маршрутни разписания от областната 

транспортна схема – квота Община град Добрич във връзка с изпълнение на 

Решение на Министерски съвет № 214/25.03.2016г. за публикуване в отворен 

формат на Областната транспортна схема за област Добрич.   

- писмо до кмета на Община Добричка във връзка с предприемане на действия, 

осигуряващи обществен транспорт, който да осъществява връзка на с. Дебрене с 

областните центрове град Добрич и град Варна и присъствие на личен лекар, който 

да консултира и полага здравни грижи за живеещите на територията на селото.   

- писмо до Управителя на „БДЖ – Пътнически превози“ относно причини за 

промяна в графика на движение на влак № 28102 по линията Варна-Добрич-

Кардам.        

                       

  4. 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. 

През 2016 г. са подписани 3 анекса за удължаване на договорите за наем на 

морските плажове „Балчик – централен“, „Нов плаж Балчик“ и „Иканталъка 1“. Анексите 

са изпратени в Министерство на туризма. 

Организирани и извършени са процедури по предаване на наематели на обекти 

изключителна държавна собственост - морски плажове „Божурец – Топола 2“,  „Балчик – 

Двореца“ и „Кранево – Международен детски лагер“.  

Извършени са проверки относно изпълнението на задълженията по договорите на 

наемателите на морски плажове, отдадени под наем от Областния управител на област 

Добрич.  

Изготвени и представени за одобрение 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 

2016 г. и във връзка с одобрени 4 схеми от Министъра на туризма за разполагане на 4 
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спасителни поста на неохраняеми морски плажове, беше проведе процедура за 

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

извършване на водноспасителна дейност през 2016 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, който за периода от 

15.07.2016 г. до 15.09.2016 г. осигури водно спасяване на горепосочените морски плажове. 

 

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  съответното шестмесечие, представяха  на  Областния  

управител  информация  за  осъществяваната  от  тях  дейност.  

Съответно отчетите на ръководителите на териториалните звена, бяха обобщавани 

и анализирани.  

 

XI. УПРАВЛЕНИЕ, ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Съставяне на актове за държавна собственост. 

През отчетния период са съставени общо 68 бр. АДС, от които 19 бр. за публична 

държавна собственост и  49 бр. за частна държавна собственост. 

 

2. Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за 

държавна собственост. 

 

Отразени забележки по издадени АДС – 14 бр.  

 

3. Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост.  

 Със Заповед № РкД-22-14/03.05.2016 г. на Областен управител е предоставен 

безвъзмездно за управление на Агенция „Митници“ недвижим имот - частна 

държавна собственост, представляващ земя - 3 792 кв.м, прилежаща площ на 

почивна база на Агенция „Митници“, ПИ 02508.7.53 по КККР на гр. Балчик, 

описан в АДС № 5309/14.05.2015 г. 

 На основание чл. 54, ал. 2 от Закона за държавната собственост, е окомплектована 

преписка и изразено положително становище до МРРБ за безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на Община Генерал Тошево на недвижимите имоти – 

държавна собственост, представляващи:  

- Част от първи етаж от административна сграда, разположена в УПИ IV-627, кв. 63 

по плана на град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, равняваща се на 218 

кв.м. и включваща 5 стаи, коридор и сервизни помещения с отделен вход към 

читалище „Светлина“, актувана с АПДС № 5418/29.02.2016 г., с предоставени 

права за управление на Областен управител на област Добрич. 

- Масивен гараж № 1със ЗП – 18 кв.м, находящ се на ул. „Трети март“ № 6, в УПИ 

XVI, кв. 85 по ПУП на града, актуван с АЧДС № 3759/05.05.2006 г., с предоставени 

права за управление на Областен управител на област Добрич. 

С Решение № 700/19.08.2016 г. на МС, имотите са прехвърлени безвъзмездно в 

собственост на Община Генерал Тошево. Сключен е договор и организирано предаването 

на имотите. 
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 На основание чл. 54, ал.2 от Закона за държавната собственост, е окомплектована 

преписка и изразено положително становище до МРРБ за безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на Община Генерал Тошево на недвижим имот – 

държавна собственост, представляващ земя с площ 6 487 кв.м, поземлен имот с 

идентификатор 14711.501.2118 по КК и КР на гр. Генерал Тошево, ведно със 

следните сгради: Сграда 14711.501.2118.1- „Метален навес“ със ЗП – 915 кв.м, на 1 

етаж; Сграда 14711.501.2118.2 – „Младежка база“ със ЗП – 198 кв.м, на 2 етажа, 

актуван с АПДС № 5455/21.07.2016 г., с предоставени права за управление на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. 

 На основание чл. 54, ал. 2 от Закона за държавната собственост, е окомплектована 

преписка и изразено положително становище до МРРБ за безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на Община град Добрич на недвижимите имоти – 

държавна собственост, управлявани от МЗХ – ПГ по Ветеринарна медицина. С 

Решение на МС № 763/13.09.2016 г., имотите са прехвърлени безвъзмездно в 

собственост на Община град Добрич. Сключен е договор и организирано 

предаването на имотите. 

 На основание чл. 54, ал. 2 от Закона за държавната собственост, е окомплектована 

преписка и изразено положително становище до МРРБ за безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на Община Добрич на недвижим имот – държавна 

собственост, управляван от МЗХ – ПГ по Аграрно стопанство. С Решение на МС № 

789/21.09.2016 г., имотът е прехвърлен безвъзмездно в собственост на Община 

Добрич. Сключен е договор и организирано предаването на имота. 

 На основание чл. 54, ал. 2 от Закона за държавната собственост, е окомплектована 

преписка и изразено положително становище до МРРБ за безвъзмездно 

прехвърляне в собственост на Община Балчик на недвижим имот – държавна 

собственост, представляващ „Самостоятелен обект в сграда“ със ЗП–526,91 кв.м с 

идентификатор 02508.87.145.1.5, по кадастралната карта на гр. Балчик, одобрена 

със Заповед № 300-5-5/04.02.2004 г. на ИД на АГКК-София, актуван с Акт за 

частна държавна собственост № 5456/26.7.2016 г., с предоставени права за 

управление на Областен управител на област Добрич. С Решение № 

1020/28.11.2016 г. на МС, имотът е прехвърлен безвъзмездно в собственост на 

Община Балчик. Сключен е договор и организирано предаването на имота. 

 Със Заповед № ДжС-09-07-1/05.10.2016 г. на Областен управител на област 

Добрич, съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за държавната собственост, е отнето 

правото на управление върху имот частна държавна собственост – представляващ 

земя с площ 1 168 кв.м и старо приемно здание на жп гара Добрич, състоящо се от 

три сгради, от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ гр. София.  

 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 Договор 

за наем с „ДПС“ за стая от първи етаж на сграда в с. Крушари, ул. „Г. Димитров“ № 

26. 

 Във връзка с чл. 22 от ЗДС и чл. 25, ал. 1 от ППЗДС, е отдадено под наем 

ведомствено жилище в гр. Добрич на служител от Областна администрация – 

Добрич. 

 В изпълнение на Заповед № ДжС-09-12-1/04.08.2016 г. на Областен управител, е 

проведен търг за продажба на незастроени имоти на територията на общините 

Добрич, Добричка, Балчик и Тервел. Продадени са 7 от общо обявените 10 имота. 

 

4. Отписване на имоти - държавна собственост. 

  През отчетния период по образувани преписки са отписани 66 бр. имоти от 

актовите книги за държавна собственост.  
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5. Надзор, опазване и защита на държавната собственост. 

През 2016 г., на основание чл. 58 от Закона за общинската собственост, от 

общините на територията на област Добрич са изпратени общо и проверени 640 бр. АОС, 

както следва: 

Община Балчик – 207 бр. 

Община Генерал Тошево – 59 бр. 

Община Добрич – 57 бр. 

Община Добричка – 120 бр. 

Община Каварна – 174 бр. 

Община Крушари – 23 бр. 

Община Тервел – 0 бр. 

Община Шабла – 0 бр. 

 

6. Издадени удостоверения за липса или наличие на Акт за държавна 

собственост. 

През периода са издадени 452 бр. удостоверения за наличие или липса на акт за 

държавна собственост, по реда на чл. 587 от Гражданско-процесуален кодекс и чл. 79 от 

Закона за собствеността. 

 

7.  Проверка за реституционни претенции. 

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

претенции. 

 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. 

 

XII. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ОБЛАСТНА

 АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ 

 

1. Програма „Старт на кариерата” 

   До средата на 2016 г. в Областна администрация Добрич, по Програма „Старт на 

кариерата“ процедура 2015 г. работеха две лица на възраст до 29 г. От месец август по 

Програмата беше осигурена заетост на още двама младежи. Към края на 2016 г. се работи 

по новостартирала процедура за набиране на кандидати по програмата, като се очаква още 

двама младежи да започнат работа в Областна администрация Добрич през февруари 2017 

г. 

 

2. Програма „Летни студентски стажове в държавната администрация“ 

Отправена заявка за провеждане на „Летни стажантски стажове в държавната 

администрация“ и реализиран едномесечен стаж за две лица, от които едно през месец май 

и едно през месец август. 

 

XIII. ДЕЙНОСТИ ПО СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ 

    

1. Регионално развитие и околна среда 

 

 Във връзка с Преписка № ОМП-04-4/01.02.2016 г. по предприемане на превантивни 

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

на КК "Албена", която е продължение на преписката от 2015 г. по писмо от 
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„Албена” АД за понесени щети в КК „Албена“, вследствие на проливните дъждове 

паднали на 05, 06, 19 и 20 юни 2014 г. и на 02.02.2015 г., през 2016 г. са извършени 

следните дейности:  

- проведени работни срещи в Министерството на околната среда и водите за 

обсъждане на мерки за изграждане на ново хидротехническо съоръжение за 

регулиране /отклоняване/ водите на река Батова, както и мерки за почистване 

коритото на реката с цел осигуряване на проводимост.  

- назначена работна група от експерти със Заповед на Областния управител, която да 

направи експертна оценка и анализ на състоянието на проблемния участък и 

подготви технически задания за проектиране на хидротехническо съоръжение за 

оводняване на поддържан резерват „Балтата“ и проект за почистване коритото на 

река Батова за първи етап - от устието до хидротехническото съоръжение.  

- след утвърждаване на техническите задания за проектиране, беше проведена 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана при 

условията и реда на Глава осма “а“ от Закон за обществените поръчки (ЗОП), с 

предмет: Изготвяне на общ инвестиционен проект, включващ три взаимно 

свързани етап – проекта. За изпълнител на инвестиционния проект беше избран 

"ПРОЕКТ ТРОЙ" ЕООД, гр. Варна.  

- подадено заявление до Предприятието за управление на дейности по опазване на 

околната среда за отпускане на безвъзмездна помощ за финансиране на изготвения 

технически проект.  

- Писма до РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция "Черноморси район" (БДЧР), за 

съдействие по съгласувателната процедура на проектите за река Батова и за 

становища относно приоритетността на обекта. 

- Писма до РИОСВ, Община Балчик, кметства в с. Кранево и с. Оброчище с 

приложено Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 10, ал. 1 и 2 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони и обява. 

- Писма до МОСВ и РИОСВ - Варна с Уведомление за ИП "Почистване река Батова" 

с коригирания вариант на проекта. 

- Писмо до Басейнова дирекция "Черноморси район", с приложено електронно копие 

на проектите, за съгласуването им. 

- Писма до Община Балчик, кметства в с. Кранево и с. Оброчище с новото 

уведомление за инвестиционно предложение и обява. 

- Писмо до МКВПМС с приложени проекти в елелектронен вариант, писмо от 

МОСВ и бюджет на проекта. 

- Подписан с ПУДООС Договор №11289 от 08.12.2016 г. за разплащане на разходите 

по изготвения технически проект. 

 През 2016 г. беше реализирана поредната национална кампания „Да изчистим 

България заедно“ - преписка № РкД-39-45/15.04.2016 г. Участието на Областна 

администрация – Добрич, се състоеше в координиране между 8-те общини, МОСВ, 

ПУДООС и bTV, свързано с подготовката, провеждането и отчитането на цялата 

кампания. Служителите на Областната администрация се включиха в кампанията, 

като почистиха площадката около Центъра за защита на природата и животните в 

град Добрич.  

 Покана от Регионално депо за отпадъци – Стожер, за включване в инициативата им 

за разделно сметосъбиране на отпадъци. Към настоящия момент един път 

седмично предаваме на депото всички събрани от нас и ОД „Земеделие“ 

рециклируеми материали като хартия, найлон, пластмасови и стъклени бутилки. 
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2. Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. 

През 2016 г. Областна администрация Добрич кандидатства с две проектни 

предложения в конкурс за проекти по втората покана за проекти по Програма Интеррег V-

A Румъния-България 2014-2020 г., както следва: 

 

- Проект №16.5.2.028 „Скрининг и превенция на специфични заболявания в 

женското население в региона на Добрич-Кълъраш“ на Областна администрация 

Добрич като водещ партньор, с румънския партньор Окръжна болница Кълъраш.  

Основната цел на проекта е повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността 

в сферата на здравеопазването чрез осъществяване на регионална скринингова програма 

за ранно откриване на ракови заболявания. 

След приключване на оценяването на проектите по приоритетна ос 4 и 5 (в който 

попада и проекта на Областна администрация Добрич), Комитетът за наблюдение на 

Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. взе решение на заседанието си от 

08.12.2016 г. да не одобри финансирането на Проект №16.5.2.028 “Скрининг и превенция 

на специфични заболявания в женското население в региона на Добрич-Кълъраш“. 

- Проект №16.5.2.016 "Миграцията – трансграничен феномен с въздействие по земя, 

море и река в еврорегион Констанца (Румъния) и Добрич (България)" на 

Университет „Овидиус“, гр. Констанца, Румъния, в който Областна администрация 

Добрич е български партньор с още няколко румънски партньори, сред които са 

Университет за морски науки гр. Констанца, Румъния и Префектура Констанца, 

Румъния.  

Основната цел на проекта е идентифициране, измерване и оценка на явлението 

миграция в граничната зона между България и Румъния. 

След приключване на оценяването на проектите по приоритетна ос 4 и 5 (в който 

попада и проекта на Областна администрация Добрич), Комитетът за наблюдение на 

Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. взе решение на заседанието си от 

08.12.2016 г. да не одобри финансирането на Проект №16.5.2.016 “Миграцията - 

трансграничен феномен с въздействие по земя, море и река в еврорегион Констанца 

(Румъния) и Добрич (България)“. 

- Областна администрация Добрич участва като партньор в проектно предложение 

№730436-2 „Иновативни природосъобразни решения за градска устойчивост и 

благополучие“ (INASOUL) по Осма рамкова програма на ЕС за изследвания и 

иновации "Хоризонт 2020", в обявения конкурс за проекти: "SCC-02-2016-2017: 

Демонстриране на иновативни природно-базирани решения в градовете“. Водещ 

партньор в проекта е UNESCO-IHE – Международен институт за водата, гр. Делфт, 

Холандия. В проекта участват общо 38 партньора - научни организации, общини, 

области и други организации. 

Основната цел на проекта INASOUL е да допринесе за европейската референтна 

рамка за природно базирани решения чрез осигуряване на солидна за целия ЕС 

доказателствена база за природно базирани решения в различни водещи европейски 

градове, чрез тяхната демонстрация, трансфер и репликация в населените места от Европа 

и Азия с оглед в максимална степен да се подобри устойчивостта на водите и 

благополучие в Европа и в световен мащаб. 

След приключването на оценителният процес, проект INASOUL не беше одобрен 

за финансиране. 

През 2016 г. Областния управител на област Добрич г-жа Детелина Николова взе участие 

на две заседания на Комитета за наблюдение на Програма Транспорт и транспортна 

инфраструктура 2014-2020, както следва: 

- 17-18 май 2016 г., резиденция „Бояна“, гр. София 

- 28-29 ноември 2016 г. , резиденция „Бояна“, гр. София 

Като член на Комитета за наблюдение на Спораземуние за партньорство за периода 

2014-2020 г., Областният управител регулярно участва в заседания. 
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XIV. ПУБЛИЧНОСТ И ИНИЦИАТИВИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 

 

1. Публичност на дейността на Областния управител и Областна 

администрация.  
В изпълнение на основната цел за постигане на прозрачност и отчетност в 

администрацията през 2016 г. на уебсайта са публикувани над 300 информационни 

материала, в това число в разделите Новини, Обяви и Съобщения. Публикациите се 

изпращат като прессъобщения /с изключение на платените обяви/ на всички медии в 

Област Добрич. Оптимизирането на процеса въз основа на постоянно развитие и 

надграждане на информационните и комуникационни технологии при прилагането на 

публичните политики в Областна администрация, е индикатор за открито и прозрачно 

управление. С цел пълна прозрачност в работата на Областна администрация и откритост 

към обществеността, през изминалата 2016 г., почти всички срещи и изяви на Областния 

управител и заместник областния управител, свързани с осъществяване на техните 

правомощия и провеждане на държавната политика в региона,  са организирани и 

проведени във формат открит за журналисти.  

 

2. Акценти от публичната дейност на Областния управител 
 Участие на Областния управител в редовни заседания на Министерски съвет, 

 Участие на Областния управител в редица срещи в Министерски съвет, МОСВ, 

МРРБ и др. министерства, по актуални въпроси, свързани с регионалната 

координация, правомощията и функциите на областните управители, както и 

въпроси, касаещи инфраструктурни проекти и програми със социална насоченост. 

 Участие на Областния управител в работни и информационни срещи в рамките на 

кампанията за популяризиране на структурните фондове на Европейския съюз и 

усвояването на средствата по оперативните програми, 

 Участие на Областния управител и екипа му в съвместни работни срещи на 

областните управители от страната с представители на централната власт по 

различни социално-икономически теми. 

 Актуални събития, организирани от Областния управител и екипа му, с 

представители на местните власти и териториалните звена на централната власт, на 

които се обсъждат: 

- подготовка за работа при усложнени зимни условия в областта, 

- перспективите и финансовото състояние на МБАЛ- Добрич,   

- работни срещи с кметове и с Областно пътно управление за обсъждане на 

предложения за проектиране и рехабилитация на пътища II и III клас, и работата по 

пътната инфраструктура като цяло, 

 Срещи със земеделски производители, представители на бизнеса, браншови 

организации, неправителствени организации, 

 Участие на Областния управител в национални чествания, 

 Участие на Областния управител и екипа му в заседания на Регионалния съвет за 

развитие, Областния съвет за развитие и съответните комисии към него;  

 Поредица от срещи и инициативи с участие на Областния управител и ресорния 

заместник, провеждани на областно ниво в социалната сфера и в контекста на 

изпълнението на отделните етапи в Областната стратегия за социални услуги, 

 Участие в международни семинари и информационни дни, 

 Участие на Областния управител и екипа му в събития, посветени на 

сътрудничеството в Черноморския регион, Политиките на ЕС в Черноморския 

регион, Черноморската стратегия и ролята на регионите в нея, Новата европейска 

политика на добросъседство, 
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 Участие на Областния управител в качеството му на член на Националния комитет 

за честване на 100 г. от Първата световна война в работни срещи и подпомагане 

организирането на честванията на 100 години Добричка епопея на територията на 

област Добрич 

 През изминалата 2016 г. Областният управител и неговия заместник са присъствали 

на всички важни регионални обществени събития, чествания, културни 

мероприятия, както и национални тържества.  

 По инициатива на Областния управител Детелина Николова в Областна 

администрация – Добрич, се проведе среща-дискусия с участието на евродепутата 

Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ), член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешен ред на тема „Област Добрич и европейските директиви за борба с 

тероризма“. Областният управител представи акценти от Областния план за 

противодействие на тероризма в област Добрич, изготвен в изпълнение на Решение 

на Министерски съвет. На срещата присъстваха кметове и служители на общините 

в областта, ръководители и представители на териториалните звена, които имат 

съответни отговорности в изпълнението на плановете за противодействие на 

терористичната дейност. 

 В изпълнение на един от националните приоритети – борбата с престъпността, 

която е и секторна политика в Областната стратегия за развитие на област Добрич, 

Областният управител инициира и проведе среща – дискусия с цел превенция 

срещу телефонните измами. На срещата присъстваха представители на всички 

пенсионерски клубове и организации от областта, директорът на ОД на МВР 

Добрич. Хората от третата възраст бяха запознати с различните схеми, прилагани 

от измамниците. По инициатива на Областният управител, след контакти с 

ръководителите на големите търговски вериги във всички обекти, собственост на 

големи търговски вериги в област Добрич бяха разпространени листовки, а там 

където има радиоуредби звучаха и записани предупреждения. В инициативата бяха 

привлечени още представители на Регионалното управление на образованието и 

общините в областта. 

 По инициатива на Областния управител в Областна администрация Добрич се 

проведе Регионална среща за представяне на приоритетите на Държавна агенция за 

закрила на детето (ДАЗД) за 2017 г. Пред представителите на органите за закрила, 

неправителствени организации, местните администрации, организациите, работещи 

с деца, както и самите детски представители, доставчици на социални услуги и 

представители на бизнеса председателят на ДАЗД Офелия Кънева и екипът й 

представиха основните насоки за 2017 г. На срещата бяха поканени и присъстваха 

представители на различните институции и неправителствени организации, 

намиращи се и на териториите на областите Варна, Шумен, Силистра и Търговище 

 Областният управител и експерти от Областна администрация Добрич участваха 

активно в работната група, подготвила промените в Закона за туризма 

 В подкрепа на един от основните отрасли за областта – туризма, по инициатива на 

Областния управител се проведоха срещи на туристическия бранш с Министъра на 

туризма. С туристическите фирми се обсъжда намаляването на административната 

тежест и подобряване на туристическите услуги и продукт. Министър Ангелкова 

отбеляза, че ръстът на туристи в Добричка област за първото деветмесечие на 2016 

г. е 13.2 на сто и изказа благодарност за активната работа в работните групи на 

Областния управител. Министър Ангелкова представи новите моменти, които 

влизат в сила от 2017 г. за туристическия сектор - нови и по-справедливи правила 

за концесиониране на плажни ивици, въвеждане на система в хотелите за борба със 

сивата икономика. Споделено бе, че предстои отново да се отвори за обсъждане 

Наредбата за категоризация на обекти, за да се сведе до минимум 

административната тежест.  
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Областният управител заяви, че държавата в лицето на правителството е обърнато 

към развитие на туристическия потенциал на областта и подчерта важността на 

инфраструктурата за привлекателността на региона и посочи, че е пред 

финализиране процедурата за избор на изпълнител за пълна рехабилитация на 29 

км от пътя Варна - Кардам по ОП „Региони в растеж", както и участък от пътя 

Балчик-Шабла. Очаква се през 2017 г., на база проведени разговори на Областния 

управител, Агенция „Пътна инфраструктура" да заложи възстановяване на пътя 

Добрич-Албена, който ще позволи да бъдат избегнати завоите. Заложен е и ремонт 

на път III-901 на територията на община Шабла.  

 

3. Участия в международни събития и срещи: 
 Участие в първия Световен конгрес на световните цивилизации и модерния 

туризъм. 

 По искане на Търговския представител на Руското посолство у нас е организирана 

и проведена среща с участието на бизнеса от област Добрич. 

 Областният управител, в качеството си на член на Комитет за наблюдение по 

програма „INTERREG V-A Румъния-България“, участва в заседания на Комитета за 

наблюдение на програмата.   

 Участие на Областния управител в заседания на Комитета за наблюдение на ОП 

„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ в качеството му на член нан 

Комитета. 

 Областният управител, като член на Комитета за наблюдение на Споразумението 

за партньорство 2014-2020, взема участия в провежданите заседания на Комитета. 

 

4. Визити в област Добрич 

Бойко Борисов – Министър-председател на Република България, 

Любен Петров – зам. министър на икономиката, 

Стамен Янев - изпълнителен директор на Българската агенция по инвестиции,  

Васил Гелев - директор на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта 

на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.  

Екатерина Захариева – министър на правосъдието, 

Ивелина Василева - Министър на околната среда и водите, 

Николина Ангелкова – Министър на туризма 

Емил Радев – Евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, 

Цветан Цветанов – Председател на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията, 

Николай Ненчев – Министър на отбраната, 

Пламен Димитров – Президент на КНСБ 

Васил Грудев – зам. министър на земеделието 

Мая Манолова – Омбудсман на Република България 

Делегация от Украйна – родственици на ген. Иван Колев, присъствали на 

откриването на паметник на пълководеца в Добрич по повод 100 г. Първа световна 

война 

Делегация от Унгария – представители на побратимения на Добрич унгарски град 

Залаегерсег 

Делегация от Валашске Мезиржичи, Чехия – делегация, посетила Добрич и 

Държавен културен институт „Културен център – Двореца“ за разширяване на 

сътрудничеството в различни сфери на обществения живот с приоритет в 

културата, образованието и туризма 

 

5. Инициативи и кампании 

- Президентски избори 2016 
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- Национален референдум 

- Екоинициативи 

 По утвърден от Областния управител План за действие бе осъществена 

комуникацията, координацията и доброто взаимодействие по организационно 

техническата подготовка на Изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката. 

 Под координацията на Областния управител и по утвърден от него План за 

действие се проведе и националният референдум при добро взаимодействие по 

организационно-техническата подготовка и комуникация  

Екоинициативи: 

 Областна администрация Добрич бе сред първите, които се включиха в 

Националната екокампания „Да изчистим България за един ден“. Екипът на 

Областна администрация се включи в Националната кампания. Областният 

управител апелира към жителите от областта да сторят същото. 

Други: 

 Областният управител апелира към жителите на област Добрич да подкрепят 

туристическите дестинации от областта в първия по рода си конкурс, организиран 

от Министерството на туризма 

6. Под патронажа на областния управител 

 Под Патронажа на Областния управител през 2016 г. се проведоха два 

Фестивала на меда и пчелните продукти, организирани от Съюза на 

българските пчелари.  

 

7. Подкрепа за национални инициативи 

 Областният управител подкрепи безрезервно решението на Организацията 

на обединените нации за отбелязване на Световния ден за възпоменание на 

жертвите на пътно-транспортни произшествия и апелира към всички 

институции, организации, към всички жители на Област Добрич за 

формиране на силна гражданска непримиримост към нарушенията на 

правилата за движение.  

 „Часът на земята”. За поредна година Областна администрация Добрич се 

включи в световната и национална екоинициатива за разумно и икономично 

използване на електроенергията. Областният управител апелира към 

добруджанци да дадат своя принос в глобалната кампания за борба с 

промените в климата. 

 По инициатива на Областния управител се проведе среща с представителите 

на организациите на пенсионерите и директора на ОД на МВР Добрич с цел 

превенция срещу телефонните измами, чиято жертва са именно 

пенсионерите в подкрепа на националната програма за превенция срещу 

престъпността 

 Заявена от Областния управител безрезервна подкрепа на националната 

инициатива на Министерството на земеделието и храните „Подкрепяме 

българското“ 

 Областният управител подкрепи и участва в честването на 1100 г. от 

Успение на св. Кл. Охридски 

 По инициатива на Областния управител и с подкрепата на БЧК се реализира 

инициатива в подкрепа на пострадалите при влаковия инцидент в с. 



34 
 

Хитрино за набиране на средства за подпомагане като част от националната 

кампания „В помощ на Хитрино“. 

 Със съдействието на Областния управител бе представен филмът на Военна 

киностудия за подвига на кап. Димитър Списаревски, като част от 

националните чествания на 100 г от Първата световна война. Копие от 

филма е осигурен със съдействие на Областния управител за училищата в 

Община град Добрич с цел патриотично възпитание на подрастващите и 

познаване историята на страната. 

 Съдействие при организацията и популяризирането на „Дни на Варненския 

свободен университет по региони“ в област Добрич, при домакинството на 

Областния управител на Добрич. 

 За поредна година Областният управител организира панихида в памет на 

жертвите от влака София – Кардам. 

 

 През 2016 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. 
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