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ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ДОБРИЧ 

 

ЗА 2018 г. 

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

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

административни услуги за удовлетворяване повишените изисквания и потребности на 

населението и местните общности от област Добрич. 

 За 2018 година, дейността на Областна администрация бе осъществена както 

следва: 

I. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

    За Областна администрация Добрич винаги е било на първо място качественото 

и прозрачно обслужване, чрез предоставянето на пълна информация за извършваните 

услуги, посредством различни комуникационни средства и получаване на обратна 

връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност от предоставените им 

административни услуги. 

 Необходимата информация за предоставяните административни услуги и 

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

администрация Добрич - www.dobrich.government.bg. 

 Удовлетвореността на потребителите на административни услуги е била винаги 

с приоритетно значение за Областна администрация Добрич. За измерване на 

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

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

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

удовлетвореност от ползваната административна услуга, както и любезното и 

отзивчиво отношение на служителите от администрацията. 

 Всеки месец Областният управител и неговите заместници, осъществяват прием 

на граждани в определени за това приемни дни. Целта е гражданите да получат на 

място административно съдействие и разяснение по поставени от тях въпроси и 

проблеми. 

 От съществено значение за Областна администрация Добрич е активното 

сътрудничество с медиите. За това се поддържа постоянна връзка с представителите на 

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

достъпни средства за комуникация. На интернет страницата на Областна 

администрация Добрич се публикуват новини за актуалните събития и инициативи на 

администрацията. Своевременно се публикуват протоколи от заседания, заповеди и 

други документи по дейността. 

 Доброто партньорство с представителите на електронните и печатни медии дава 

възможност за обективното и своевременно информиране на обществеността за 

прозрачност и публичност в управлението на Областния управител на област Добрич, 

подпомаган при осъществяване на своята дейност от екипа на Областна 

администрация. 

 През 2018 г. в Областна администрация Добрич са регистрирани 9 508 

документа, от които 4 857 бр. входящи, 2 881 бр. изходящи, 1 770 бр. вътрешни 

документи. 

  

 

 



 

II. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

  

 Определената в Устройствения правилник на Областните администрации, 

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

 Към 31.12.2018 г. заетите щатни бройки са 26. От тях по трудово 

правоотношение са назначени 7 служители, а по служебно правоотношение 19 

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. 

 През 2018 г. в Областна администрация Добрич e проведена една конкурсна 

процедура за назначаване на държавни служители.  

 Проведената конкурсна процедура приключи с назначение на старши 

счетоводител в  дирекция АПОФУС, считано от 01.01.2019 г. 

             - По национална програма "Помощ при пенсиониране" през 2018 г. в Областна 

администрация Добрич е работил един служител.  

  - По национална програма  "Старт на кариерата“ през 2018 г. са назначени 

двама служители.  

 През 2018 г. са прекратени правоотношенията с един служител от утвърдената 

численост на персонала поради смърт, с един служител назначен по програма "Помощ 

при пенсиониране"  и с двама служители назначени по програма "Старт на кариерата“ 

поради изтичане срока на договора. 

 През 2018 г. служителите от Областна администрация Добрич са използвали 910 

дни от общо полагащият им се платен годишен отпуск в размер на 1 124 дни. 

Неизползваният платен годишен отпуск е в размер на 214  дни. За временна 

нетрудоспособност е ползван отпуск в размер на 607 дни, от които 133 дни за сметка на 

работодателя и 474  дни за сметка на НОИ. 

 През 2018 г. общо 3 служители са участвали в обучение по следните теми:  

     - "Обучение на крайни доставчици на информация от области и общини на 

софтуерната платформа на системата", организиран от администрацията на 

Министерски съвет; 

 - "Организация на документооборота в държавната администрация“, 

организиран от ИПА. 

            - "Практически стъпки за ползването на GDPR наръчник за изграждане на 

ефективна система за защита на личните данни". 

            - "Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната 

администрация" 

            -  "Планиране и организация на електронно административно обслужване“ 

            - "Подобряване на вътрешните процеси и взаимодействие в администрацията 

чрез електронно управление" /въвеждащ курс/. 

  

 

III. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 

 Министерски съвет като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити 

утвърждава бюджета на Областна администрация Добрич като второстепенен 

разпоредител с бюджет.  



 Утвърдените приходи по бюджета на Областна администрация Добрич за 2018 г. 

са в размер на 222 200 лв., които следва да бъдат изпълнени от приходи и доходи от 

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

нефинансови активи. 

 Утвърдените разходи по бюджета на Областна администрация Добрич за 2018 г. 

са в размер на 780 500 лв., в т.ч. разходи за персонал - 473 500 лв., разходи за издръжка 

- 290 000 лв. и капиталови разходи - 17 000 лв. 

 В изпълнение на бюджетна програма 4 "Осъществяване на държавната политика 

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

изпълнение: 

 - Функция "Общи държавни служби"    - 721 800 лв. 

 - Функция "Отбрана и сигурност"     -   58 700 лв.  

 

 През 2018 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: 

 - 69 900 лв. за обезпечаване на дейности по ЗУЧК; 

 - 1 951 лв. с размер на получените трансфери за I-во тримесечие на 2018 г. от 

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

от Националния план за действие по заетостта за 2018 г.; 

 - 4 230 лв. с размер на получените трансфери за II-ро тримесечие на 2018 г. от 

МТСП; 

 - 3 634 лв. с размер на получените трансфери за III-то тримесечие на 2018 г. от 

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

заетост; 

 - 54 520 лв. за плащане на общински данъци и такси; 

 - 7 500 лв. за разходи в изпълнение на мероприятия свързани с Комуникационна 

стратегия на Република България за Европейския съюз; 

 - 2 333 лв. с размер на получените трансфери за IV-то тримесечие на 2018 г. от 

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

заетост; 

 Към 31.12.2018 г. в резултат на извършените корекции в разходната част, 

утвърдения бюджет на Областна администрация Добрич за 2018 г., достигна размер от 

856 368 лв., разпределен по функции на изпълнение, както следва: 

  

- Функция "Общи държавни служби" - 787 170 лв. 

- Функция "Отбрана и сигурност"  - 57 050 лв. 

- Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - 12 148 лв. 

 

 1. Приходи 

Към 31.12.2018 г. Областна администрация Добрич при уточнен план за 2018 г. 

за собствените приходи в размер на 222 200 лв. е получила общо собствени приходи в 

размер на    327 944 лв.,  което представлява 147.59 % 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 

  2018 г. 31.12.2018 г. 

1 2 3 4 

24-05 Приходи от наеми на имущество 59 390 71 212 

24-06 Приходи от наеми на земя 1 610 1 610 

25-01 Такси за админ. и други услуги и дейности 10 000 10 706 



28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви  - 3818 

36-11 Получени застрахователни обезщетения за ДМА - - 

36-19 Други неданъчни приходи 1 000 3 063 

37-01 Внесен ДДС -49 671 -64 303 

37-02 Внесен ЗКПО -10 239 -10 329 

40-22 Постъпления от продажба на сгради - 30 953 

40-40 Постъпления от продажба на земя  69 532 

41-00 Приходи от концесии 210 200 215 119 

 Общо приходи: 222 200 327 944 

  

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

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

наем на имоти държавна собственост. 

 Получените приходите от такси за административни и други услуги са от 

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

Закона за държавната собственост и по Тарифа № 14 за таксите, които се събират в 

системата на МРРБ и областните управители. 

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

за просрочени наемни вноски, както и от юрисконсултски възнаграждения. 

 

 2. Разходи 

 Към 31.12.2018 г. в изпълнение на бюджетна програма "Осъществяване на 

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

извършила общо разходи в размер на 850 360 лв., което представлява 99.30 % от 

уточнения план за годината в размер на        856 368 лв. Разпределението на разходите 

по дейности и параграфи на ЕБК е както следва: 

 

§ Наименование на разходния параграф План  Отчет за 

  за 

разходите 

за разходите 

  за 2018 г. към 

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения, в т.ч.: 

316 820 315 502 

 - дейност 117 Избори - - 

 - дейност 121 Областни администрации 316 820 315 502 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала, в т.ч.: 80 516 79 731 

 - дейност 117 Избори - - 

 - дейност 121 Областни администрации 28 217 27 974 

 - дейност 282 ОМП 42 090 41 490 

 - дейност 532 Програми за временна заетост 10 209 10 209 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели, в 

т.ч.: 

104 180 102 820 

 - дейност 117 Избори - - 

 - дейност 121 Областни администрации 94 081 92 888 

 - дейност 282 ОМП 8 160 7 993 

 - дейност 532 Програми за временна заетост 1 939 1 939 

10-00 Издръжка, в т.ч.: 272 332 271 066 

 - дейност 117 Избори - - 

 - дейност 121 Областни администрации 265 532 264 342 

 - дейност 282 ОМП 6 800 6 724 



19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 55 520 54 952 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 24 450 23 890 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 2 550 2 399 

 Общо разходи: 856 368 850 360 

 

Разходите за издръжка се формират основно от разходите за материали, вода, 

горива и енергия, телекомуникационни и пощенски услуги, охрана на имоти държавна 

собственост, данъци и такси, застраховки, командировки и др.  

 

§ 10-00 "Издръжка" 

§§ Наименование на разходи отразени по параграфа Отчет за 

  разходите 

  към 

  31.12.2018 г. 

10-00 Издръжка, в т.ч.: 271 066 

10-11 Тонизиращи напитки за дежурни по ОМП 360 

10-15 Материали 9 631 

10-15 Материали - за Избори - 

10-16 Вода 2 566 

10-16 Ел. енергия 38 508 

10-16 Горива и масла 8 500 

10-16 Горива и масла - за Избори - 

10-16 Природен газ за отопление 23 237 

10-20 Наеми 600 

10-20 Наеми - Избори - 

10-20 Транспортни услуги - за избори - 

10-20 Телекомуникационни услуги 2 539 

10-20 Телекомуникационни услуги - за избори - 

10-20 Пощенски услуги 1 998 

10-20 Пощенски услуги - за Избори - 

10-20 Квалификация на персонала - 

10-20 Поддръжка на софтуер 10 908 

10-20 Поддръжка на хардуер - 

10-20 Охрана 34 788 

10-20 Медийно обслужване 5 760 

10-20 Водноспасителните дейностите по ЗУЧК 69 900 

10-20 Комуникационна стратегия на РБ за ЕС 7 500 

10-20 Други разходи  57 651 

10-20 Други разходи - за Избори - 

10-30 Текущ ремонт  5 408 

10-30 Текущ ремонт - за Избори - 

10-51 Командировки 8 157 

10-51 Командировки - за Избори - 

10-52 Краткосрочни командировки в чужбина 136 

10-62 Застраховки 8 919 

10-92 Глоби и неустойки, наказателни лихви - 

 

Разходите за материали към 31.12.2018 г. са в размер на 9 631 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 31.12.2018 г. са в размер на 72 811 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 31.12.2018 г. са в размер на 165 644 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, водноспасителните дейностите по ЗУЧК, 

комуникационна стратегия на РБ за ЕС и др. разходи за външни услуги. 

Разходите за текущ ремонт към 31.12.2018 г. са в размер на 5 408 лв.  

Разходите за командировки в страната и чужбина към 31.12.2018 г. са в размер 

на 8 293 лв. 

Разходи за застраховки към 31.12.2018 г. са в размер на 8 919 лв. 

 

IV. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ 

 

През 2018  г. Областна администрация Добрич е участвала в изпълнението на 

следните национални програми за заетост: 

 

1. Програма "Старт в кариерата 2018" 

През 2018 г. Областна администрация Добрич участва в изпълнение на 

Програма "Старт в кариерата 2018", след предварителна заявка за две работни места до 

Министерството на труда и социалната политика. Периода на изпълнение на 

програмата бе от 12.02.2018 г. до 11.11.2018 г., в който бяха назначени две лица на 

длъжността "Младши експерт". Общата стойност на програмата е  в размер на 12 900 

лв.  

Изпълнението на програмата "Старт в кариерата"  приключи на 11.11.2018 г.  

 

 2. Национална програма "Помощ за пенсиониране" 

 Областна администрация Добрич продължи участието си и през 2018 г. в 

изпълнение на Програма "Помощ при пенсиониране". Периода на изпълнение на 

програмата бе от 22.05.2017 г. до 21.10.2018 г., в който бе назначено едно лице на 

длъжност "Чистач/Хигиенист.  

Изпълнението на програмата "Старт в кариерата"  приключи на 21.10.2018 г.  

 

V. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

 През 2018 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 следните 

съдебни дела:   

 - административни дела - 9 бр. (от тях 7 бр. висящи и 2 бр. приключени); 

 - граждански – 7 бр. (от тях 4 бр. висящи и 3 бр. приключени); 

 - административнонаказателни дела - 3 бр. (2 бр. висящи и 1 бр. приключени); 

 - изпълнителни дела - 5 бр. (4 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.  

 

 



VI. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

 1. Организация и изпълнение на задачи свързани с Отбранително-

мобилизационна подготовка (ОМП): 

През 2018 г. задачите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка са 

извършвани на база утвърден План за работата по ОМП през 2018 г. Като основа за 

разработването на плана са използвани Указанията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за 2018 г.  

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

сигурност (ОСС) за 2018 г. Извършена е и една актуализация на състава. През отчетния 

период е проведено едно заседание на ОСС.  

През месец Февруари 2018 г. до общините в област Добрич са изпратени 

организационни указания относно дейностите по ОМП.  

Дежурството за оповестяване при привеждане на областта от мирно на военно 

положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии е организирано 

съгласно изискванията на ПМС №212/1993 г. 

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

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

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

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

общинските и бюджетни администрации, организации и юридически лица с възложени 

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

В изпълнение на Указания на Междуведомствения съвет по отбранителна 

индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за изпълнение на 

дейностите по отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във Въоръжените 

сили при мобилизация през 2017 и 2018 г. и 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). Същите са изпълнени в пълен обем. 

В изпълнение на заповед на министъра на отбраната на 11.04.2018 г., през м. май 

2018 г. е проведена тренировка за усвояване и реализиране на част от "План за 

използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен 

характер". 

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. 

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

 Дейността по защитата на населението при бедствия през 2018 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 2018 г. със заповеди на Областния управител е актуализиран два пъти 

състава на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и състава на 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. 

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

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

с наличната техника. 



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

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

Служителите от Областна администрация взеха участие във всички тренировки 

на Системата за ранно предупреждение и оповестяване проведени от Оперативния 

център на ПБЗН по график утвърден от Областния управител. 

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

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

не е констатирано. 

Ежедневно в Областна администрация Добрич се получава информация от 

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

 Създадена е необходимата организация за ежемесечно предоставяне на 

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

състояние на територията на областта. 

Проведена бе тренировка с реално задействане на сиренно-оповестителната 

система на 02.06.2018 г.  

Комисия от специалисти назначена със заповед на Областния управител на 

област Добрич 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. 

Комисия от специалисти назначена със заповед на Областния управител на 

област Добрич извърши пролетната проверка на състоянието на речните корита, 

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

опасните водни обекти на територията на областта. За резултатите от извършените 

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

на пропуските. 

По инициатива на РЗИ Добрич, бе сформиран Областен координационен съвет 

за управление изпълнението на Национален план за действие за намаляване на риска от 

облъчване от радон 2018-2022 г.  

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

Областният управител определи пожароопасен сезон в горите на област Добрич за 

времето от 10.04.2018 г. до 31.10.2018 г. 

 С цел намаляване на вредните последствия за населението при усложнена зимна 

обстановка със заповед на Областния управител бяха разпоредени конкретни мерки и 

указания за дейностите, които кметовете на общини, ръководителите на ведомства и 

дружества следва да извършат, както и срокове за изпълнението им. 

 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. Изготвен е календар на 

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

полугодие на 2018 г. са проведени две заседания на Областната комисия „Военни 

паметници“. 



 На територията на област Добрич е реализирана инициативата "Осинови 

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

осиновени от учащите се. 

  

VII. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

  

 През 2018 г. е проведена една процедура по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, както 

следва: 

 - Обществена поръчка с предмет: "Организиране и извършване на 

водноспасителната дейност през 2018 г. на територията на неохраняемите морски 

плажове: "Русалка"("Голям плаж"), община Каварна, област Добрич; "Болата" 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" 

 

VIII. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

 

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 1 499 бр. решения. От тях върнати за ново 

обсъждане са 76 бр. решения. От върнатите за ново обсъждане решения - 74 бр. са 

преразгледани от общинските съвети на последващи заседания.  
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Балчик  15 253 3 2 1   

Ген. 

Тошево 9 122      

Добрич 42 231 1 1    

Добричка 14 306 64 64 1   

Каварна 43 151 2 1 1   

Крушари 15 115 1 1    

Тервел  12 173 2 2    

Шабла 16 148 3 3    

ОБЩО 166 1499 76 74 3   

 

IX. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИР И ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ И 

КОМИСИИ 

 

1. Регионален съвет за развитие на Североизточен район 

През първото шестмесечие на 2018 г. бяха проведени две редовни заседания и 

едно извънредно заседание на Регионален съвет за развитие в Североизточен район, в 

гр. Варна, гр. Добрич и гр. Балчик. 



- На 12 април 2018 г. в хотел „Черно море" - гр. Варна, 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). 

Заседанието беше открито и ръководено от г-н Красимир Кирилов, Областен 

управител на област Добрич, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 

01.01-30.06.2018 г. 

    Поради отсъствието по обективни причини на г-жа Деница Николова - 

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, представянето и 

обсъждането по т. 3 от дневния ред на определените 3 варианта за нов териториален 

обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България бе отложено за 

следващото извънредно заседание на РСР и РКК към РСР в СИР до края на месец 

април 2018 г. 

    Беше представена за обсъждане разработка по обществена поръчка на ГД СППРР 

„Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и 

предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие". 

Основната цел на поръчката е да бъде разработена ясна концепция за повишаване 

значението и ефективността на регионалната политика, оптимизация на нейното 

управление и документите за регионално и пространствено планиране - докладва проф. 

д-р арх. Веселина Троева - Изпълнителен директор на Национален център за 

териториално развитие ЕАД. 

    По предложение Областния управител на област Търговище г-н Митко Стайков 

при следващото заседание на РСР и РКК към РСР в СИР, когато се обсъждат трите 

варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република 

България да бъде представена обосновка за преместването на Област Търговище към 

Черноморски регион (Вариант 2). В подкрепа на това предложение се изказа и Кмета на 

Община Търговище - д-р Дарин Димитров, изразявайки мнението на целия общински 

съвет, обществеността, политическите партии и др.  

Беше представен за обсъждане и съгласуване проектът на Актуализирания 

документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Шумен за 

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

- На 26 април  2018 г. в Дискусионна зала „Изида“ в парк-хотел „Изида“ гр. 

Добрич се проведе извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие в 

Североизточен район. 

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Красимир Кирилов, Областен 

управител на област Добрич, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 

01.01-30.06.2018 г. 

Бяха  представени за обсъждане определените 3 варианта за нов териториален 

обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България, за които Министерският 

съвет е дал мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството да 

бъдат предложени за обществено обсъждане на национално и регионално ниво - 

докладва г-жа Деница Николова – Заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството.  

Беше проведен избор на нов представител на РСР като член на Комитета за 

наблюдение на ПРСР  - на мястото на  г-н Любомир Христов като член на Комитета за 

наблюдение на ПРСР e избрана да  участва  г-жа Милена Недева – Кмет на община 

Каспичан. 

- На 28 Юни 2018 г. в гр. Балчик, конферентна зала „Мистрал“ в хотел „Мистрал“, 

се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на 

Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в 

Североизточен район. 



Заседанието бе открито и ръководено от г-н Красимир Кирилов, Областен 

управител на област Добрич, ротационен председател на РСР и РКК в СИР с мандат 

01.01-30.06.2018 г. 

Инж. Антонина Дончева, началник на отдел  СИР, ГДСППРР, МРРБ  представи 

Годишния доклад за 2017 година, относно наблюдението и изпълнението на 

регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020. Докладът беше приет 

с решение на Регионалния съвет за развитие. 

Представители на управляващите органи на оперативните програми 

представиха,  съгласно  чл. 19, ал. 4, т. 1 от ЗРР, актуална информация за изпълнението 

на ОП 2014-2020 г. на територията на СИР и възможности за кандидатстване по 

предстоящи за отваряне процедури. 

С писмо №РР-02-1 /23.05.2018 г. беше съгласуван проекта на дневен ред на 

съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен 

комитет в Североизточен район, проведено на 28.06.2018 г. в гр. Балчик. 

Изисквана беше информация от Общинските администрации, „Водоснабдяване 

и канализация Добрич“ АД, Агенция за устойчиво енергийно развитие, Изпълнителна 

агенция по околна среда, Националния статистически институт, Областните 

управители на области Варна, Шумен и Търговище,  във връзка с изготвяне на 

Годишния доклад за 2017 г., свързан с наблюдение на изпълнението на Регионалния 

план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. С писма № РР-02-1/23.05.2018 г. 

Обобщената информацията за област Добрич беше предоставена на секретариата на 

РСР в СИР с писмо № РР-02-1/07.06.2018 г. 

Във връзка с искане на Министерство на икономиката за актуализиране на 

състава на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и на оперативна програма „Инициатива за малки и 

средни предприятия“ 2014-2020 г., Областния управител на област Добрич г-н 

Красимир Кирилов, в качеството си на Председател на Регионалния съвет за развитие е 

предоставил исканата информация с писма № РР-02-1/16.04.2018 г. и № РР-02-

1/03.04.2018 г. За представител на Регионален съвет за развитие в Североизточен район 

в Комитета за наблюдение на оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 и оперативна програма „Инициатива за малки и 

средни предприятия“ 2014-2020 е определен г-н Митко Стайков – Областен управител 

на област Търговище. 

Във връзка с искане на Изпълнителна агенция оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ за актуализиране на състава на Комитета за 

наблюдение на оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020 г., Областния управител на област Добрич г-н Красимир Кирилов, в 

качеството си на Председател на Регионалния съвет за развитие е предоставил исканата 

информация с писмо № РР-02-1/05.04.2018 г. За представител на Регионален съвет за 

развитие в Североизточен район в Комитета за наблюдение на оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. е определен проф. Стефан 

Желев – Областен управител на област Шумен. 

Във връзка с искане на Министерство на околната среда за актуализиране на 

състава на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 

г., Областния управител на област Добрич г-н Красимир Кирилов, в качеството си на 

Председател на Регионалния съвет за развитие е предоставил исканата информация с 

писмо № РР-05-13/11.04.2018 г. За представител на Регионален съвет за развитие в 

Североизточен район в Комитета за наблюдение на оперативна програма „Околна 

среда“ 2014-2020 е определен проф. Стефан Желев – Областен управител на област 

Шумен. 

Във връзка с решение 3.1 от Протокол №37/26.04.2018 г., РСР в СИР за 

актуализиране на състава на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г., Областния управител на област Добрич г-н Красимир 



Кирилов, в качеството си на Председател на Регионалния съвет за развитие е 

предоставил информация с писмо № РР-02-1/04.05.2018 г. За представител на 

Регионален съвет за развитие в Североизточен район в Комитета за наблюдение на 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 е определена г-жа Милена 

Недева, Кмет на община Каспичан. 

През второто шестмесечие на 2018 г. председателството от Областния управител 

на област Добрич е предадено към Областния управител на област Шумен с мандат 

30.06 – 31.12.2018 г. 

Проведени са две заседания на Регионален съвет за развитие в Североизточен 

район в област Шумен, в които взе участие Областният управител на област Добрич. 

- На 18.10.2018 г. в гр. Шумен, зала „Тича“, хотел „Шумен“, се проведе редовно 

съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния 

координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен 

район. 

Заседанието бе открито и ръководено от проф. Стефан Желев, Областен 

управител на област Шумен, ротационен Председател на Регионалния съвет за развитие 

и Регионалния координационен комитет в Североизточен район. 

На заседанието беше съгласуван Актуализиран документ за изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на област Добрич, за периода 2018-2020. 

Представяни бяха новите моменти на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст (ПМС № 100/08.06.2018 г.). беше 

направено от началниците на Регионалните управления на образованието в областите 

Шумен, Варна, Добрич и Търговище. 

Представени бяха добри практики и проблеми при изпълнението на Механизъм 

за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

Представители на управляващите органи на оперативните програми 

представиха,  съгласно  чл. 19, ал. 4, т. 1 от ЗРР, актуална информация за изпълнението 

на оперативните програми за периода 2014-2020 г. на територията на СИР и 

възможности за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури. 

- На 11.12.2018 г. в конферентната зала на многофункционална зала „Арена 

Шумен“ гр. Шумен, се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния 

съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет към Регионалния 

съвет за развитие в Североизточен район. 

Заседанието бе открито и ръководено от проф. Стефан Желев, Областен 

управител на област Шумен, ротационен Председател на Регионалния съвет за развитие 

и на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в 

Североизточен район.  

Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше 

одобрена представената информация за изпълнението на решенията от предходното  

заседание, проведено на 18.10.2018 г. 

Беше представена за обсъждане и одобряване Годишната индикативна програма 

за дейността на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район за 2019 г., 

съгласно чл. 49, т.16 и чл.57 от ППЗРР. 

Представени бяха Индикативните годишни работни програми за 2019 г. по 

оперативните програми за програмен период  2014-2020 г., за което докладваха 

представители на различните оперативни програми. 

 

2. Областен съвет за развитие на област Добрич 

На 10.01.2018 г. в Областна администрация Добрич е проведена работна среща, 

на тема „Представяне на Проект „Логистичен и Реекспорт Хъб за Централна и Източна 

Европа – Bulgarian Gateway“ на Клъстер Черноморска Икономическа зона“. Работната 



среща беше организирана за представяне на горепосочения проект на членовете на 

Областния съвет за развитие на област Добрич. На срещата бяха представени целите и 

задачите на Клъстер Черноморска Икономическа зона и обсъдени възможностите за 

кандидатстване по предстоящи програми през 2018 г. и ключови области за регионално 

развитие по реализация на важни инфраструктурни проекти на Клъстер Черноморска 

Икономическа зона в областите Варна, Шумен, Разград, Русе и Добрич. 

Изготвена е Заповед № ОКД-01-02-1/18.07.2018 г., относно структура и състав 

на Областния съвет за развитие на област Добрич. 

Проведено e едно заседание на Областния съвет за развитие на област Добрич на 

18.09.2018 г. На заседанието беше представен, обсъден и одобрен  проект на 

Актуализиран документ за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област 

Добрич за периода 2018-2020 г. На заседанието бяха поканени представители на екипа 

участвал в изготвянето на Актуализирания документ за изпълнението на Областна 

стратегия за развитие на област Добрич за периода 2018-2020 г. от „Института за 

управление на програми и проекти” ООД. Приети бяха две решения. С Решение №2, 

Областният съвет за развитие на област Добрич одобрява Актуализирания документ за 

изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Добрич за периода 2018-

2020 г. Изготвен е протокол №ОКД-01-04-1/18.09.2018 г. от заседанието, представен на 

вниманието на членовете с писмо № ОКД-01-05-1/20.09.2018 г.). 

 

3. Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо 

помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен 

период 2014-2020 г. 

Областният управител на област Добрич, в качеството си на член в Комитета за 

наблюдение на споразумението за партньорство на Република България, очертаващо 

помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 

2014-2020 г. и представител на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, с 

писмо № РкД-34-7/19.04.2018 г. изрази положително становище, по отношение на 

процедурата за неприсъствено приемане на решение за одобряване на измененията на 

Споразумението за партньорство. 

 

4. Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. 
Областният управител на област Добрич, в качеството си на член в Комитета за 

наблюдение на оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-

2020 г., представител на Регионалния съвет за развитие, взе участие: 

- в Девето заседание на Комитета, което беше проведено на 29-30.05.2018 г. в гр. 

Правец. На заседанието е обсъдено и гласувано решение за приемане на 

Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2017 г. В доклада е представена 

подробна информация за физическия и финансов напредък на програмата, 

индикаторите за постигане на програмата. На деветото заседание беше 

представяна детайлна актуална информация за статуса на изпълнението на 

програмата и на проектите по ОПТТИ 2014 – 2020 г. 

- в Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. проведено в периода 29 и 30 ноември 

2018 г. в гр. Правец. На заседанието беше представена информация за статуса на 

изпълнение на ОПТТИ 2014-2020 и големите проекти, финансирани по 

програмата; беше обсъждана и одобрена Индикативната годишна работна 

програма на ОПТТИ за 2019 г.; представена информация за изпълнение на 

проектите в жп сектора с бенефициент „Национална компания железопътна 

инфраструктура", както и информация за проектите по ОПТТИ 2014-2020 и 

проекта за обход на Габрово по ОП „Транспорт" 2007-2013 с бенефициент 

Агенция „Пътна инфраструктура", както и информация за изпълнение на 



проектите по програмата с бенефициенти ИА „Проучване и поддържане на р. 

Дунав" и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура". 

 

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

През 2018 г. са проведени следните заседания на Комисията по заетост към 

Областния съвет за развитие:  

- На 21.02.2018 г. в зала “Пресцентър” на Областна администрация Добрич се 

проведе работно заседание, на основание чл.52, ал.1, т.3 и т.4 от Наредба 

10/01.09.2016 г. за организиране на дейностите в училищното образование, във 

връзка с необходимостта от представяне и обсъждане на предложението на 

Началника на РУО - Добрич за държавен план-прием 2018/2019 г. в училищата 

на територията на област Добрич и спазването на графика за защита на план - 

приема в Министерството на образованието и науката.  

- На 09.02.2018 г. в зала “Пресцентър” на Областна администрация Добрич се 

проведе работно заседание, в изпълнение на ангажиментите на Комисиите по 

заетостта към областните съвети за развитие, произтичащи от чл.10, ал.2 на 

Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към Областния съвет за  развитие, на 

което се обсъди анкетата за проучване на потребностите от работна сила, както 

и на предложенията, свързани със сформирането на работна група, която да 

организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите 

в областта. 

- На 23.03.2018 г., 10.04.2018 г. и 24.04.2018 г. в зала “Пресцентър” на Областна 

администрация Добрич се проведоха общо 3 работни заседания на Комисията, 

на основание чл. 9, чл. 10, чл. 11 от ЗНЗ и чл. 6, чл. 25а от Правилника за 

прилагане на ЗНЗ, във връзка със стартиралата процедура за изготвяне на една 

регионална програма за заетост на област Добрич, въз основа на предложения от 

областната и общинските администрации. 

Във връзка с горното, на основание Заповед с № РкД-22-7 от 12.04.2018 г. на 

Областен управител на област Добрич беше сформиран технически екип, който в 

периода 18.04.-22.04.2018 г. изготви проект на Регионална програма за заетост на 

областта въз основа на приетата Методика за оценка и подбор. 

 

- В изпълнение на ангажиментите на Комисиите по заетостта към Областните 

съвети за развитие, произтичащи от чл.10, ал. 2 на ЗНЗ на 17.10.2018 г. в зала 

“Пресцентър” на Областна администрация - Добрич се проведе работно 

заседание на Комисията по заетост към областния съвет за  развитие, на което се 

обсъди анкетата за проучване на потребностите от работна сила, както и на 

предложенията, свързани със сформирането на работна група, която да 

организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите 

в областта. 

 

6. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

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

съвета. 

В отговор на отправено писмо от Томислав Дончев – Зам. министър председател 

по европейските фондове и икономическата политика, Областна администрация 

Добрич изрази своето положително становище, относно предоставен проект на 

предложение за изменение във Вътрешните правила за работа на Комитета за 

наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо 

помощта на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 

г. и проект на Решение за одобряването му. 



От общинските администрации, намиращи се на територията на областта е 

изискана информация за служители във връзка с организирано обучение на областни и 

общински служители за работа със Система за мониторинг, оценка и контрол на 

изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на 

ромите 2012 -2020 г. по Проект 2014BG05M9ОР001-3.2015.001.  

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 периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. 

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

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

доклад за изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани 

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

сходна на ромите ситуация (2012 – 2020 г.), за 2017 г. 

През месец април 2018 г. на вниманието на осемте общински администрации и 

РУО – Добрич се предостави информация, представена от Националният координатор 

стипендиантски програми, ромски образователен фонд, относно стипендиантска 

програма, насочена към студенти от ромски произход. 

 

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

сътрудничество  

През 2018 г. не е възниквало искане за свикване на заседание.  

 

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

социалните услуги в Област Добрич  
През периода бяха организирани работни срещи на основния и разширен екип на 

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

услуги в Област Добрич 2016-2020 г. 

На 05.01.2018 г. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация-Добрич се 

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

свързани с представянето на годишен доклад, отразяващ констатациите на основния 

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

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

общинските планове за развитие на социалните услуги, както и представяне на 

информация за реализирани дейности в област Добрич по Проект „Повишаване на 

капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и 

социалното подпомагане; 

На 19.01.2018 г. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация - Добрич се 

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

екип представиха мониторингов доклад, отразяващ развитието на социалните услуги в 

област Добрич през 2017г. 

През месец февруари се проведе работна среща с Фондация „Лумос“ относно 

обсъждане на възможността за изготвяне на междинна оценка по изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич 2016 – 2020 г. 

Основният екип на ЗМО посети и извърши проверка на услуги, предоставяни на 

територията на общините Балчик, Добрич, Каварна и Шабла. 

През месец септември стартира набиране на информация за дейности, свързани 

с реализирането на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Добрич, необходима на Фондация „Лумос“ за изготвяне на междинна оценка. 

 



9. Областен съвет по здравеопазване 

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, чл.29, ал.3 от Закона за 

лечебните заведения, министърът на здравеопазването издаде Заповед РД-02-

40/06.02.2018 г., на основание на която е назначена комисия за изработване на 

Областна здравна карта на област Добрич.  

На 21.02.2018 г. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация Добрич се 

проведе първото работно заседание на Комисията, на което са обсъдени предстоящата 

дейност по изработване на Областна здравна карта и на утвърдената от министъра на 

здравеопазването Методика и приложенията към нея. Определени са конкретни 

ангажименти и срокове за изработване на областната здравна карта. 

Във връзка с Решение от работна среща на комисията за изработване на 

Областна здравна карта на област Добрич, на 26.02.2018 г. в сградата на Областна 

администрация Добрич, се проведе втора по ред работна среща на Комисията. 

           На редовно заседание на Комисията, проведено на 26.02.2018 г. в сградата на 

Областна администрация Добрич, беше приета от членовете разработената Областна 

здравна карта на област Добрич. В изпълнение на указанията на министъра на 

здравеопазването, визирани в т.II на Заповед № РД-02-40/06.02.2018 г. и утвърдената 

със Заповед № РД-01-428/22.12.2017 г. Методика за изработване на областна здравна 

карта, на вниманието на Министерство на здравеопазването беше изпратена на хартиен 

и CD носител Разработената Областна здравна карта на област Добрич, заедно с цялата 

първична информация, използвана при изготвянето й, както и копие на присъствени 

листи и протоколи от заседания, проведени на 21.02.2018 и 26.02.2018 г. в сградата на 

Областна администрация Добрич.  

На 04.05.2018 г. в сградата на Областна администрация Добрич е проведено 

извънредно работно заседание, на което се дискутира проектът на решение на 

Министерски съвет за утвърждаване на Национална здравна карта на Република 

България. Становището на Комисията е изпратено на министъра на здравеопазването. 

 

10. Областен координационен център за изпълнение на ПМС № 100 от 08 

юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст/ Механизма. 

В писмо, регистрирано в деловодството на Областна администрация Добрич с 

вх.№ АдК-16-30 от 28.08.2018 г., Заместник-министър председателя на Република 

България посочва, че е необходимо в срок до 10.09.2018 г. да се създаде Областен 

Координационен център за изпълнение на Механизма и гласувани решения от работна 

среща за създаване на Областен координационен център. 

На 04.09.2018 г. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация – Добрич се 

проведе работна среща за създаване на Областен координационен център за 

изпълнение на ПМС № 100 от 08 юни 2018 г. Съответно със Заповед на Областния 

управител на област Добрич е създаден Областен координационен център за 

изпълнение на ПМС 100 от 08.2018 г.  

 

11. Областната епизоотична комисия 
Със Заповед на Областен управител е актуализиран състава на Комисията. 

През 2018 г. са проведени следните заседания на Областната епизоотична 

комисия: 

- На 06.02.2018 г. във връзка с възникнал пожар във ферма за отглеждане на 

говеда в с. Славеево, община Добричка. 

- На 06.03.2018 г. във връзка със Заповед № РД 11-406/02.03.2018 г. на 

Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, в 



която са набелязани мерки и действия, свързани с възникнало огнище на 

болестта Инфлуенца (грип) по птиците в животновъден обект, собственост на 

„АГРИ СС“ – ЕООД, намиращ се в гр. Генерал Тошево, община Генерал 

Тошево, област Добрич. 

- На 28.05.2018 г. във връзка със Заповед №РД-11-888 от 25.05.2018г. на 

Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, в 

която са набелязани мерки и действия, свързани с възникнало огнище на 

болестта Инфлуенца по птиците в животновъден обект собственост на „Мейпъл 

Лийф Полтри“ ЕООД, намиращ се в с. Стефаново, община Добричка. 

- На 14.06.2018 г. във връзка със Заповед № РД-11-1014 от 13.06.2018 г. на 

Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, с 

която се обявява първично огнище на Инфлуенца А /грип/ по птиците в 

животновъден обект с рег. № 2BG08001 за отглеждане на стокови кокошки 

носачки, собственост на „Яйца и птици - Зора“ АД, намиращ се в с. Дончево, 

община Добричка, област Добрич. 

- На 25.06.2018 г. във връзка със Заповед № РД-11-1073/21.06.2018 г. на 

Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните 

(БАБХ),  в която са набелязани мерки и действия, свързани с възникнали огнища 

на болестта „Африканска чума по свинете“ (АЧС) в окръг Тулча, Република 

Румъния. 

- На 24.07.2018 г. във връзка със Заповед № РД-09-647/16.07.2018 г. на министъра 

на земеделието, храните и горите относно опасността от болестта "Африканска 

чума".  

- На 26.10.2018 г. във връзка със Заповед № РД 11-2160 от 23.10.2018 г. на 

Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, в 

която са набелязани мерки и действия, свързани с възникнал случай на болестта 

„Африканска чума по свинете“ (АЧС) при диво прасе в землището на с. 

Кайнарджа, общ. Кайнарджа, област Силистра. 

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

достъпни. 

   

  12. Областната комисия за безопасност на движението по пътищата. 

През периода са организирани и проведени 2 заседания на Областната комисия 

за безопасност на движението по пътищата - на 03.08.2018 г. относно проблеми с 

ремонта и рехабилитацията на общинските пътища и на 14.11.2018 г., относно 

разглеждане и приемане на Мерки за подобряване на безопасността на движението по 

пътищата до края на 2020 г., разработени от Министъра на вътрешните работи и 

председател на държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на 

безопасността на движението по пътищата. 

Изготвено е писмо до Министъра на вътрешните работи и председател на 

държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на 

движението по пътищата относно проведено заседание на Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата, на което се разгледа и обсъди предоставения 

проект на Мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата до края 

на 2020 г. С писмото са направени предложения за оптимизиране и допълване на 

мерките. 

Кметовете на общините от областта са уведомени относно организиране и 

провеждане на мероприятия по случай Европейския ден без загинали на пътя – 19 

септември 2018 г. 

 

13. Постоянно действаща Областна комисия по транспорт 
 Проведени са 2 заседания на Областната комисия по транспорт за приемане на 

промени в маршрутни разписания по линии от областната транспортна схема, на 



23.10.2018 г. по автобусна линия Добрич – Бенковски – Добрич и на 22.11.2018 г. по 

автобусна линия Генерал Тошево – Добрич. 

 Издадени заповеди по чл. 29 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС и по чл. 16д, 

ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. във връзка с чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 

на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 23 октомври 2007 г. 

- Заповед № ОКД-10-02-1/20.06.2018 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, във връзка с 

възникнала спешна необходимост за осигуряване на превозвачи по утвърдените 

маршрутни разписания на автобусни линии от Областната и Републиканската 

транспортни схеми с възложител Община град Добрич. 

- Заповед № ОКД-10-02-2/13.07.2018 г. за разрешаване на Кмета на община 

Балчик да предприеме спешна мярка чрез пряко възлагане на превозите, считано 

от 13.08.2018 г. за срок до 2 (две) години или до приключване на процедурата за 

избор на превозвачи по реда на ЗОП, по автобусни линии от републиканската, 

областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Балчик.  

- Заповед № ОКД-10-02-3/27.07.2018 г. за разрешаване на Кмета на община 

Генерал Тошево да предприеме спешна мярка чрез пряко възлагане на 

превозите, считано от 02.08.2018 г. за срок до 2 (две) години или до 

приключване на процедурата за избор на превозвачи по реда на ЗОП, по 

автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни 

схеми от квотата на общината.  

- Заповед № ОКД-10-02-6/21.12.2018 г. за разрешаване на Кмета на община град 

Добрич, по чл.29, т.1 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози 

на пътници с автобуси,  възлагането на превози от ОблТС и РТС до 

приключване на стартирала обществена поръчка.   

 

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

организации и омбудсмана. 
През 2018 г. са проведени 38 заседания на комисията по чл. 7а от Устройствения 

правилник на областните администрации. Съставът на комисията бе актуализиран със 

Заповед на Областен управител на област Добрич. Постъпилите предложения, сигнали 

и жалби са 73 броя. 

 

15. Областната комисия за развитие на младежта и спорта.  

Със Заповед на Областен управител на област Добрич бяха актуализирани 

вътрешните правила на комисията и нейния състав. Не е възниквало искане за свикване 

на заседание. 

 

16. Областeн обществен съвет по превенция и противодействие на 

корупцията 

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

съвета. Не е възниквало искане за свикване на заседание.  

 

X. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

1. Дейности по Закона за устройство на територията. 

Поддържа се актуалното състояние на създадените Регистър на въведените в  

експлоатация строежи от четвърта и пета категория и Регистър на техническите 

паспорти, издадени от Областна администрация Добрич. 

Издадена е Заповед № ДжС-12-8/31.10.2018 г. за учредяване право на 

прокарване на отклонение от общата мрежа на инженерната инфраструктура на 



юридическо лице. Учреденото право на прокарване е за въздушна електропроводна 

линия и е с дължина 1,77м. през държавен поземлен имот с идентификатор: 

72271.501.1935, находящ се в град Тервел. 

 

  2. Дейности по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от 

възобновяеми източници. 

- В съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми 

източници и програмите на общините по ЗЕВИ е изготвен отчет за 2017 г. до 

АУЕР на дейностите и мерките за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива,. 

- Изготвен годишен отчет до АУЕР за 2017 г. за изпълнението на плана за 

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

Областна администрация Добрич. 

- Изготвено е писмо до Главния секретар на Министерски съвет относно 

изпълнение на мерките, за достигане на минимално изискващия се клас на 

енергийно потребление, предписани след първо обследване на сгради под 

управлението на Областния управител на област Добрич. 

- Изготвено е писмо до изпълнителния директор на Агенция за устойчиво 

енергийно развитие с приложена информация за отоплявани/охлаждани сгради, 

използвани от Областна администрация Добрич. 

- Изготвено е писмо (изх. № ДжС-30-10/21.03.2018 г.) до главния секретар на МС, 

относно искане от Областния управител на област Добрич за актуализиране 

бюджета на Областна администрация Добрич, с оглед изпълнение на мерките за 

достигане на минимално изискващия се клас на енергийно потребление, 

предписани от първото обследване за енергийна ефективност на сгради 

държавна или смесена собственост под управление на Областния управител на 

област Добрич. 

 

3. Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на МРРБ. 
Преписка РР-12-1/02.01.2018 г. От област Добрич през периода две общини 

работят по програмата – Община град Добрич и Каварна.  

В съответствие с 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:  

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

обявените обществени поръчки и сключените договори за обновяване на 

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

МРРБ, ББР и съответната община; 

- Изготвяне на ежеседмичните справки за текущия напредък по НПЕЕМЖС; 

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

за целево финансиране; 

- Регулярно месечно докладване относно текущото техническо и финансово 

изпълнение в обобщена информация за броя обявени обществени поръчки и 

сключените в следствие договори по изпълнение на Програмата.  

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

обявените обществени поръчки и сключените договори за обновяване на 

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

МРРБ, ББР и съответната община. 

- Подписване на актове и протоколи за започване и изпълнение на 

строителството. 



- Участие в приемателни комисии за установяване на изпълнени към момента 

строително монтажни работи, а също така и за окончателното приемане на 7 

обекта в Община град Добрич. 

- По приемане на досиетата на жилищни сгради, за които са изпълнени мерки по 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради, в изпълнение на т. 3 от Решение на Министерски съвет № 105 

от 18.02.2015 г. – обработени, проверени, подписани и изпратени в МРРБ и 

Община град Добрич 3 броя Протоколи (Приложение №5) към чл. 12 от 

Договорите за целево финансиране. 

 

4. Осъществяване взаимодействие с общините от областта и отговорните 

ведомства във връзка с подобряване на техническата и пътната инфраструктури. 
През 2018 г. са изготвени следните документи: 

- писмо до Председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ относно информация за състоянието на пешеходните пътеки, 

разположени на територията на област Добрич и мерките за тяхното 

привеждане, съгласно Наредба № 2/17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с 

пътна маркировка.     

- писмо до Кмета на община Генерал Тошево с приложение - утвърдени 

маршрутни разписания от Областната транспортна схема, по които възложител е 

община Генерал Тошево. 

- писмо до Директора на ОПУ – Добрич, във връзка с поставен въпрос от г-н 

Кирил Янков Алексиев – собственик на фирма „Агровит“ ООД, град Каварна, 

относно крайно лошото инфраструктурно състояние на републиканския път в 

участъка между селата Белгун и Сърнино.   

- писмо до г-н Кирил Янков Алексиев – собственик на фирма „Агровит“ ООД, 

град Каварна с отговора от ОПУ – Добрич, относно предприетите мерки от 

управлението за разрешаване на проблема с крайно лошото инфраструктурно 

състояние на републиканския път в участъка между селата Белгун и Сърнино.   

- писмо до Директора на ОПУ – Добрич, във връзка с крайно лошото 

инфраструктурно състояние на пътния участък между селата Лясково и 

Козлодуйци и искане за предоставяне на информация за общата дължина на 

републикански път III – 7105 на територията на област Добрич, както и на 

участъците от визирания път, разположени на територията на община Тервел и 

община Добричка.   

- писмо до Кметовете на общините от областта относно представяне в Областна 

администрация Добрич информация за състоянието на общинските пътища във 

връзка с инициирането от МРРБ на действия за създаване на обща база данни за 

общинските пътища по общини с цел изготвяне на анализ на експлоатационното 

състояние на общинската пътна мрежа. 

- писмо до Кметовете на общините от областта относно предоставяне на 

информация за общинската пътна мрежа във връзка с разработване на детайлен 

социално-икономически анализ за нуждите на Националната стратегия за 

регионално развитие на Република България. Целта на този анализ е да 

подпомогне подготовката на ОП „Региони в растеж“ 2021-2027 и на другите 

оперативни програми, както и да се използва при актуализирането на 

Националната концепция за пространствено развитие и изготвянето на 

регионалните планове на районите от ниво 2 и новите им граници.   

- писмо до МРРБ с приложени данни за състоянието на общинските пътища, 

предоставени от общините от област Добрич, съгласно приложена таблица. 

 

  5. Изпълнение на задълженията по Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие. 



Изготвени и представени за одобряване от Министъра на туризма са 5 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 2018 г. и във връзка с одобрени 5 схеми от Министъра на туризма за разполагане на 6 

спасителни поста на неохраняеми морски плажове, беше проведена обществена 

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

на водноспасителната дейност през 2018 г. на територията на неохраняемите морски 

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

тузла - Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; „Дуранкулак - Къмпинг 

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

Добрич“ и “Болата“, община Каварна, област Добрич“. 

За изпълнител на поръчката беше определен Областен съвет на БЧК – Добрич, 

който за периода от 01.07.2018 г. до 15.09.2018 г. осигури водно спасяване на 

горепосочените морски плажове. 

 

 

XI. 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  му  представиха  на  Областния  

управител  информация  за  осъществяваната  от  тях  дейност.  

Съответно отчетите на ръководителите на териториалните звена, бяха 

обобщавани и анализирани.  

 

XII. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ 

 

1. Програма „Старт на кариерата” 

  От месец февруари 2018 г. по Програмата беше осигурена заетост на двама 

младежи до 29 г.  

През месец септември 2018 г. Областна администрация Добрич заяви и бе 

одобрена за две работни места по програмата. Няма явили се кандидати. 

 

2. Програма за студентски стажове в държавната администрация за 2018 г.  

Отправена заявка за едно стажантско място, с професионално направление 

„Публична администрация“, определено за звено „Комплексно обслужване“ в 

Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на 

собствеността”. Няма заявили участие кандидати. 

 

XIII. ДЕЙНОСТИ ПО СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ 

    

1. Регионално развитие и околна среда 

По преписка № ОМП-04-16/26.01.2017 г. за предприемане на превантивни мерки 

за предотвратяване на разливането на река Батова и защита от наводняване на к.к. 

"Албена", са извършени следните дейности:  

- Изпратено писмо до Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС) с пълен комплект документи 

за кандидатстване за финансиране на проект, включващ три взаимно свързани 

етап – проекта: „Почистване коритото на река Батова от км. 0 + 000 до км. 3 + 



940 за предотвратяване наводнения на к.к. „Албена“ и поддържан резерват 

„Балтата“; „Проектиране на хидротехническо/ски съоръжение/я за регулиране 

оводняването  на поддържан резерват „Балтата“ и за предотвратяване 

наводнения на к.к. „Албена“; и „Проектиране на хидротехническо съоръжение 

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

резерват „Балтата”. 

- С Постановление на Министерски съвет № 63 от 26.04.2018 г. за одобряване на 

допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал. 2, раздел II, т.5.1 от 

Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни 

разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 

бедствия, са предоставени средства в размер на 321 885 лв. за почистване на 

коритото на река Батова в участъка й от кръстовището на главен път Е 87 I-9 до 

III-902 (бензиностанция "Бултрак") до Черно море, от км 0+630 до км 3+945.  

- Предоставената с ПМС сума е поискана от Областна администрация Добрич 

през 2015 г., преди изготвянето на инвестиционния проект, като е приложена и 

Количествено стойностна сметка (КСС).  

- Във връзка с постановлението на МС, със заповед № РкД-22-9/31.05.2018 г. е 

създадена междуведомствена комисия с представители на проектантите 

изготвили проекта, РД ПБЗН Добрич, РИОСВ Варна, Басейнова дирекция за 

„Черноморски район” Варна, „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море гр. 

Варна, РДНСК – Североизточен район, Териториално поделение на Държавно 

ловно стопанство Балчик, община Балчик, със задача да изготви становище за 

целесъобразното изразходване на отпуснатите средства. 

- След извършен оглед на място, становището на комисията е, че отпуснатите с 

ПМС 321 885 лв. за почистване на коритото на река Батова, не могат да покрият 

необходимите разходи по изпълнение на всички дейности заложени в КСС на 

проекта. 

- Взето е решение КСС за почистване на река Батова да бъде преработена, с цел 

най-целесъобразно изразходване на отпуснатите с ПМС №63  средства за 

почистването на реката. 

- С писмо от дата 27.06.2018 г. преработената КСС е изпратена до МКВПМС и 

Министерския съвет с молба за получаване на положително становище по 

актуализираната КСС.  

- На 08.08.2018 г. е изпратено напомнително писмо до МКВПМС и МС, предвид 

на малкото оставащо време до края на календарната година, необходимо за 

провеждане на процедури по: съгласуване по реда на § 7 от Закона за 

защитените територии; оценка на въздействието върху околната среда по реда 

на глава VI на Закона за опазване на околната среда и водите; оценка за 

съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; внасяне в 

РИОСВ Варна уведомление с информация, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната 

среда; процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект по чл. 

46, ал. 1, т.10 от Басейнова дирекция „Черноморски район“; провеждане на 

обществена поръчка за определяне на фирма изпълнител и изпълнение на 

дейностите по почистването на коритото на реката. 

- Предвид липсата на отговор от МКВПМС и МС и невъзможността от усвояване 

на отпуснатите по ПМС средства, с писмо изх. № ОМП-04-16 от 22.11.2018 г. е 

поискана промяна по бюджета на Областна администрация Добрич за 2018 г., 

във връзка с Отчет по приложение № 4, към чл. 46, ал. 1 от Правилника за 

ОДМКВП за отпуснатите средства по ПМС № 63/26.04.2018 г. 

 



През 2018 г. се реализира поредната национална кампания на „БТВ МЕДИА 

ГРУП” ЕАД - "Да изчистим България заедно" - преписка № РкД-39-56/ 14.05.2018 г. 

Кампанията тази година се проведе на 15.09.2018 г. 

 

2. Трансгранично сътрудничество Румъния-България. 
Във връзка с участието на Областния управител на област Добрич в Комитета за 

наблюдение на Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. са извършени 

следните дейности: 

1. По процедурата за писмена консултация от 03.01.2018 г., изразена  подкрепа (с 

писмо №MC-06-1/04.01.2018 г.) за приемане на решение на Комитета за 

наблюдение за одобряване на ревизиран списък на таваните на разходите по 

програма Интеррег V-A Румъния-България, решението. 

2. По процедурата за писмена консултация от 23.01.2018 г., изразена  подкрепа (с 

писмо №MC-06-1/04.01.2018 г.) за приемане на решение на Комитета за 

наблюдение за одобряване на "Списък с две заявления, избрани за финансиране", 

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

предложения по Програма Интеррег V-A Румъния-България – с краен срок - 23 

Октомври 2017 г., които са получили повече от 85 точки в процеса на оценяване, а 

именно еMS код 439 и 432. С решението си Комитетът за наблюдение ще 

подпомогне бенефициентите за незабавно стартиране на процеса на договаряне на 

горепосочените проекти, съответно и по-бързо стартиране на изпълнението им. По 

този начин няма да се загуби излишно време в изчакване на приключването на 

оценяването на всички проекти и свикване на заседание на Комитета за 

наблюдение за вземане на решение за тази цел. Единият от двата проекта касае 

област Добрич - проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в 

трансграничния регион Меджидия – Добрич“. 

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

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

2020 г. е изпратена информация до МРРБ с писмо № МС-06-2/09.02.2018 г. 

4. На 22.03.2018 г. в гр. Велико Търново е проведено десето заседание на Комитета за 

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

заседанието на Комитета за наблюдение бяха взети следните решения: 

- Решение №72/22.03.2017 за одобряване на Списък на одобрени и 

отхвърлени проекти, подадени в рамките на третата процедура за 

предоставяне на безвъзмездна помощ – с краен срок 23 Октомври 2017 г. 

- Решение №73/22.03.2018 за одобряване на Ревизираната Комуникационна 

стратегия за Програма Интеррег V-A. 

- Решение №74/22.03.2018 за одобряване на Годишен комуникационен план 

за 2018 г. на Програма Интеррег V-A. 

5. По процедурата за писмена консултация от 15.05.2018 г., изразена подкрепа (писмо 

№ MC-06-1/16.05.2018 г.) за приемане на решение на Комитета за наблюдение за 

одобряване на промените в проектното партньорство на проект №16.4.2.100/ e-MS 

code ROBG-185 "Sommilabour", изпълняван в рамките на Програма Интеррег V-A 

Румъния - България 2014-2020 г. 

6. По процедурата за писмена консултация от 16.05.2018 г., изразена подкрепа (писмо 

№ MC-06-1/23.05.2018 г.) за приемане на решение на Комитета за наблюдение за 

одобряване на искане за модификация на документи по проект №15.1.1.019/eMS 

code ROBG133 „Повишаване на достъпността към Tрансевропейската транспортна 

мрежа в граничната зона Негру Вода – Генерал Тошево“, изпълняван в рамките на 

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

7. По процедурата за писмена консултация от 21.05.2018 г., изразена подкрепа (писмо 

№ MC-06-1/23.05.2018 г.) за приемане решение на Комитета за наблюдение за 

одобряване на намалението на бюджета в етапа преди сключването на договора за 



проект ROBG-528 "Съвместен отворен прозорец към мистериите за Вселената", 

селектиран за финансиране в рамките на трета покана за представяне на 

предложения по Програма Интеррег V-A Румъния-България. 

8. Във връзка с процедурата за писмена консултация от 29.05.2018 г., изразена  

подкрепа (писмо № MC-06-1/31.05.2018 г.) за приемане на решение на Комитета за 

наблюдение за одобряване на промените в срока на изпълнение на проект 

№16.5.2.014/e-MS code ROBG-172 „Разработване на обща база данни и правна 

рамка за корабните инспекции за общата българо-румънска част на река Дунав с 

интерфейс към националната речна информационна служба (РИС)“, изпълняван в 

рамките на Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020 г., удължен с 6 

месеца, както и изменения в Формуляра за кандидатстван. 

9. По процедурата за писмена консултация от 22.06.2018 г., изразена подкрепа  

(писмо № MC-06-1/27.06.2018 г.) за приемане на решение на КН за одобряване на 

метод на отчитане на финансовите индикатори, включени в рамката за изпълнение 

на Програма Интеррег V-A Румъния-България, съгласно което отчитането във 

финансовите индикатори от рамката за изпълнение с целите за 2018 г. да включват 

сумите от исканията за плащане за 2018 г. и тези от 2019 г., които кореспондират с 

разходите, възникнали и платени от бенефициентите през 2018 г. 

10. По процедурата за писмена консултация от 09.07.2018 г., е предоставено 

положително становище (№MC-06-1/10.07.2018 г.) за приемане на решение на 

Комитета за наблюдение, касаещо одобряване на подбора за финансиране на 

проект RoBg 422 "Синергия на природа и култура - потенциал за развитие на 

трансграничния регион" (CUSYNA) на община Балчик, депозиран в рамките на 

третата покана за набиране на проектни предложения на Програма Интеррег V-A 

Румъния – България. 

11. Областна администрация Добрич взе участие в изпълнение на част от дейностите 

на проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа“ реф.№16.5.2.056, 

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

Общинския съвет на с. Лумина, заедно с Общинския съвет на гр. Овидиу и 

Общинския съвет на с. Михаил Когалничеану, окръг Констанца, Румъния в 

партньорство с Общинска администрация Генерал Тошево и Общинска 

администрация Каварна изпълняват проект „Слушам, образовам се, действам и 

чета в мрежа“. 

Една от дейностите на проекта е осъществяване на две посещения в Областната 

администрация Добрич с образователна цел за обмяна на добри практики, които 

бяха реализирани на 04 и 05 Септември 2018 г. Предоставено е становище № МС-

06-1/27.07.2018 г. на вниманието на областния управител, относно предстоящите 

посещения на ученици от окръг Констанца. Проведена кореспонденция с кмета на 

с. Лумина, окръг Констанца № MC-06-1/30.07.2018 г. 

12. По процедурата за писмена консултация от 22.08.2018 г., е предоставено 

положително становище (№MC-06-1/28.08.2018 г.) за вземане на решение на 

Комитета за наблюдение, касаещо одобряване на подбора за финансиране на 

проект RoBg 378 "Създаване на иновативен и интегриран трансграничен 

туристически продукт между природни паркове „Врачански балкан“ и „Железни 

врата“" на Природен парк „Врачански балкан“, депозиран в рамките на третата 

покана за набиране на проектни предложения на Програма Интеррег V-A Румъния 

- България. 

13. Във връзка с процедурата за писмена консултация от 21.09.2018 г., е предоставено 

положително становище (№MC-06-1/27.09.2018 г.)за вземане на решение на 

Комитета за наблюдение, касаещо одобряване на промените в проектното 

партньорство на проект № ROBG-163 "Комбинирани усилия в подкрепа на хората в 

неравностойно положение на пазара на труда в трансграничната зона" на 



Асоциация „Рома – Берк“, депозиран в рамките на втората покана за набиране на 

проектни предложения на Програма Интеррег V-A Румъния – България. 

14. По процедурата за писмена консултация от 02.10.2018 г., е предоставено 

положително становище (№MC-06-1/05.10.2018 г.) за вземане на решение на 

Комитета за наблюдение, касаещо одобряване на промените в проект № 15.1.1.019 / 

e-MS код ROBG-133 "Повишаване на достъпността до TEN-T в граничната зона 

Негру Вода - Генерал Тошево" на Териториална административна единица гр. 

Негру Вода (Румъния), депозиран в рамките на първата покана за набиране на 

проектни предложения на Програма Интеррег V-A Румъния – България.  

15. По процедурата за писмена консултация от 05.10.2018 г., относно приемане на 

решение на Комитета за наблюдение е предоставено положително становище 

(№MC-06-1/05.10.2018 г.) за вземане на решението, органите по Програма 

Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. са оправомощени да сключват 

договори при условия за наддоговаряне по приоритетни оси 1 и 5 на равнище от 

15,61% над финансовото разпределение на ниво Програма.  

16. Във връзка с Дело №760/2/2017, заведено от Административно териториална 

единица Община Александрия - в качеството си на жалбоподател срещу решение 

на Комитета за наблюдение на Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2014-

2020 г. - в качеството на ответник са предоставени становища № МС-06-

1/14.11.2018 г., № МС-06-1/05.12.2018 г. и № МС-06-1/20.12.2018 г. на вниманието 

на областния управител. 

17. Във връзка с процедурата за писмена консултация от 27.12.2018 г., е предоставено 

положително становище (№MC-06-1/02.01.2019 г.) за вземане на решениe на 

Комитета за наблюдение, касаещо одобряване на промените в пред-договорна фаза 

на проект e-MS код ROBG-415 "Съвместно управление на риска и партньорство в 

граничен регион Кълъраш – Добрич" на Добричка общинска администрация, 

депозиран в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения на 

Програма Интеррег V-A Румъния – България. 

 

 

 

XIV. УПРАВЛЕНИЕ, ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Съставяне на актове за държавна собственост. 

През отчетния период са съставени общо 97 бр. АДС, от които 19 бр. за 

публична държавна собственост и  78 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. 

В изпълнение на Заповед № ДжС-09-12-1/08.01.2018 г. на Областен управител, е 

проведен търг за отдаване под наем на части от недвижими имоти – частна държавна 

собственост, находящи се в гр. Тервел, общ. Тервел, с. Свобода и с. Орлова могила, 

общ. Добричка. 

С Решение № 121 от 23.02.2018 г. на Министерски съвет е предоставен 

безвъзмездно за управление на Министерство на земеделието, храните и горите, за 

нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ - Добрич, част от недвижим имот - 

публична държавна собственост, находящ се в гр. Добрич, ул. „Независимост” № 5, 

представляващ самостоятелен обект с идентификатор 72624.623.577.2.32 по КККР на 



гр. Добрич, стая № 106, с площ 49,81 кв.м. от 1-ви етаж на административна сграда № 2 

с идентификатор 72624.623.577.2. 

Със Заповед № ДжС-09-04-1/09.03.2018 г. на Областен управител и договор е 

предоставен безвъзмездно за управление на Териториално статистическо бюро - 

Североизток, за нуждите на отдел „СИ – Добрич“, част от недвижим имот - частна 

държавна собственост, находящ се в гр. Добрич, пл. „Свобода” № 5, представляваща 

стаи с № № 603 и 607, с обща полезна площ 33,70 кв.м. от 6-ти етаж на 13 етажна 

административна сграда. 

Със Заповед № ДжС-09-04-2/15.03.2018 г. на Областен управител и договор е 

предоставен безвъзмездно за управление на Община град  Добрич, част от недвижим 

имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Добрич, ул. „България” № 11, 

представляваща едноетажна сграда с идентификатор 72624.623.504.2 по КККР на град 

Добрич, със ЗП – 132 кв.м., находяща се в ПИ 72624.623.504.   

 

По реда на чл. 45а от ЗДС е прекратена съсобствеността между държавата и 

физически и юридически лица за следните недвижими имоти – частна държавна 

собственост:  

Земя – 2 450 кв.м., прилежаща площ към сграда „Ресторант“ в с. Зърнево, общ. 

Тервел; 

Земя – 1 600 кв.м., прилежаща площ към сграда „Ресторант“ в с. Безмер, общ. 

Тервел; 

Земя – 52 кв.м., представляваща 52/968 кв.м. идеална част от ПИ 35064.501.3380 

по КК и КР на гр. Каварна. 

 

4. Отписване на имоти - държавна собственост. 

  През периода по образувани преписки са отписани 122 бр. имоти от актовите 

книги за държавна собственост.  

 

5. Надзор, опазване и защита на държавната собственост. 

През периода на основание чл. 58 от Закона за общинската собственост и във 

връзка с провеждани заседания на общинските съвети, са проверени 499 бр. актове за 

общинска собственост.  

 

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

собственост. 
През периода са издадени 493 бр. удостоверения за наличие или липса на акт за 

държавна собственост.   

Поддържане актуалното състояние на следните регистри: 

- Главен и спомагателен регистър на съставените актове за държавна собственост 

и данните в информационна система «Регистър имоти»; 

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

- Регистър на ведомствените жилища; 

- Регистър на продадените имоти; 

- Регистър на имоти предоставени за управление от Областен управител. 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                 /РУМЕН РУСЕВ/ 


