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ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ДОБРИЧ 

 

ЗА 2022 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 2022 година, дейността на Областна администрация бе осъществена както следва: 

I. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

За Областна администрация Добрич (ОА Добрич) винаги е било приоритетно 

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 ОА Добрич - 

www.dobrich.government.bg. 

Удовлетвореността на потребителите на административни услуги е била винаги 

с приоритетно значение за ОА 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 приоритетно значение за ОА 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 ОА 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 ОА Добрич. 

През 2022 г. в ОА Добрич са регистрирани 13 263 документа, от които 7 484 бр. 

входящи,   4 182 бр. изходящи, 1 597 бр. вътрешни документи. 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

ОА Добрич осъществява своята дейност с 26 щатни бройки, определени с 

Устройствения правилник на областните администрации. 

През 2022 г. заетите щатни бройки в ОА Добрич 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 има назначен 1 служител по трудово правоотношение на длъжността 



"Архивар" - за дейности свързани с архивирането и съхранението на документацията на 

ОА Добри. 

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

оповестяване при провеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия  

и аварии има назначени 5 служители по трудово правоотношение, които осъществяват 

денонощно дежурство. 

През 2022 г. в ОА Добрич няма  проведени конкурсни процедури за назначаване 

на  служители по служебни правоотношения. 

В рамките на утвърдената численост на щатния персонал през 2022 г. са 

назначени общо шест служители, в т.ч.: 

- Областен управител  на  област Добрич - с РМС № 2/05.01.2022 г.; 

- Областен управител  на  област Добрич - с РМС № 581/04.08.2022 г.; 

- Заместник областен управител - със Заповед № КВ-190/21.01.2022 г. на 

Министър-председателя на Република България; 

- Заместник областен управител - със Заповед № КВ-643/12.08.2022 г. на Министър-

председателя на Република България; 

- Младши експерт в дирекция АКРРДС - на основание чл. 9, ал.1 и чл.15, ал.1 и 2 

от ЗДСл. 

- Специалист в дирекция АКРРДС - на основание чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ. 

През 2022 г. са прекратени правоотношенията с пет  служители от утвърдената 

численост на персонала, в т.ч.: 

- Областен управител на област Добрич – с РМС № 2/05.01.2022 г.; 

- Областен управител  на  област Добрич - с РМС № 581/04.08.2022 г.; 

- Заместник областен управител – със Заповед № КВ-2/05.01.2022 г; 

- Заместник областен управител – със Заповед № КВ-159/21.01.2022 г; 

- Заместник областен управител – със Заповед № КВ-622/11.08.2022 г; 

- Младши експерт в дирекция АКРРДС - със Заповед № ЧР-02-33/25.10.2022 г. 

на основание чл. 106, ал.1, т.2 от ЗДСл. 

През 2022 г. в Областна администрация Добрич са сключени 11 договора за 

сътрудници към РИК Добрич за проведените избори за народни представители на 

02.10.2022 г. 

През 2022 г. служителите от ОА Добрич са ползвали 865 дни от полагащият им 

се платен годишен отпуск от 1145 дни. Неизползваният платен годишен отпуск е в 

размер на 280 дни. За временна нетрудоспособност, бременност и раждане и дни за 

гледане на дете до 2 години е ползван отпуск в размер на 733 дни, от които 126 дни за 

сметка на работодателя и 607 дни за сметка на НОИ. 

През 2022 г. общо четиринадесет служители са преминали през обучение, 

организирани от ИПА по следните теми: 

-  "Организиране на видеоконференции  и уебинари" – 1 служител; 

-  "Електронен документ и електронен подпис" – базов модул – 1 служител; 

-  "Основи на електронното управление" – базов модул  - 3 служители; 

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

администрация" – 2 служители; 

- "Организация на документооборота в държавната администрация" – 1 

служител; 

-  "Правна уредба на защита на личните данни" – 1 служител; 

- "Работа с централизирана автоматизирана информационна система /ЦАИС/ 

“Електронни обществени поръчки“  - 2 служители; 

- "Подкуп на чужди длъжностни лица и сигнализиране при съмнение за 

извършено престъпление" – 1 служител; 

- "Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти" – 2 

служители; 



- "Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната 

администрация" – 2 служители; 

- "Интервюто като метод за оценяване при подбор на служителите"  - 1 

служител; 

- "Работа с jobs.government.bg-портал за работа в държавната администрация"–2 

служители; 

- "Принципи на кръговата икономика" – 1 служител; 

- "Зелена администрация" – 1 служител; 

- "Социални иновации" – 1 служител; 

- "Нови технологии в управлението - облачни технологии" – 2 служители; 

- "Нови технологии в управлението - светът на данните" – 1 служител. 

Четирима служители са преминали успешно обучение по 2 и повече теми. 

 

III. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

 

ОА Добрич е второстепенен разпоредител с бюджет. Утвърждаването на 

бюджета на администрацията, както и промените по него се извършват от Министерски 

съвет като първостепенен разпоредител с бюджет. 

Утвърдените приходи по бюджета на ОА Добрич за 2022 г. са в размер на 41 200 

лв., които следва да бъдат реализирани от приходи и доходи от собственост, държавни 

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

приходи от концесии. 

За изпълнение на бюджетна програма 0300.03.01 "Осъществяване на държавната 

политика на областно ниво", утвърдените разходи по бюджета на ОА Добрич за 2022 г. 

са в размер на 923 400 лв., в т.ч. разходи за персонал – 616 400 лв., разходи за издръжка 

- 290 000 лв. и капиталови разходи - 17 000 лв. Общият размер на разходите е 

разпределен и по функции на изпълнение, както следва: 

- Функция "Общи държавни служби" - 844 400 лв. 

- Функция "Отбрана и сигурност" - 79 000 лв. 

През отчетният период, за изпълнение на допълнително възложени дейности на 

ОА Добрич са извършени корекции в разходната част на утвърдения бюджет, както 

следва: 

- увеличение на разходите за персонал с 5 269 лв. за изплащане на обезщетения 

за неизползван отпуск на освободени областен и заместник областни управители; 

- увеличение на текущите разходи с 51 200 лв. за разплащане на данък върху 

недвижимите имоти и такса за битови отпадъци; 

- увеличение на разходите за издръжка със 120 500 лв. за обезпечаване на 

дейности по ЗУЧК; 

- увеличение на разходите за издръжка с 5 585 лв. за обезпечаване на 

извършените разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България 

вследствие на военните действия в Украйна; 

- увеличение на разходите за персонал със 75 500 лв. на основание чл. 1, ал. 5, т. 

6.2.3 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.; 

- увеличение на разходите във връзка с произведените избори за народни 

представител на 02.10.2022 г. със 77 008 лв. (в т.ч. за персонал – 60 580 лв. и за 

издръжка – 16 428 лв.) 

- намаление на разходите за издръжка със 120 500 лв., във връзка с 

нереализирана обществена поръчка за обезпечаване на дейности по ЗУЧК; 



- увеличение на текущите разходи с 36 000 лв., в т.ч. 24 300 лв. разходи за 

издръжка и 11 700 лв. за разплащане на данък върху недвижимите имоти и такса за 

битови отпадъци; 

- намаление на разходите за издръжка с 4 041 лв. и увеличение на разходите за 

персонал за платено СБКО с 4 041 лв., във връзка с извършено вътрешно 

преструктуриране между елементите на бюджетната класификация за 2022 г.; 

В резултат на извършените корекции към 31.12.2022 г. общият размер на 

разходите по бюджета на ОА Добрич достигна размер от 1 173 962 лв., разпределен по 

функции на изпълнение, както следва: 

- Функция "Общи държавни служби" - 1 088 962 лв. 

- Функция "Отбрана и сигурност" - 85 000 лв. 

1. Приходи 

Към 31.12.2022 г. ОА Добрич при уточнен план за приходи през 2022 г. в размер 

на 41 200 лв. е получила общо приходи в размер на 133 334 лв., което представлява 

323.63 % от уточнения план за годината. Изпълнението на бюджета в приходната му 

част по параграфи е както следва: 

 

§§ Наименование на приходния параграф План за Отчет за 

  приходите приходите 

към 

  за 2022 г. 31.12.2022 

г. 

1 2 3 4 

24-05 Приходи от наеми на имущество 39 100 16 892 

24-06 Приходи от наеми на земя 1 900 1 932 

25-01 Такси за админ. и други услуги и дейности 10 000 37 200 

28-02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви - 927 

36-19 Други неданъчни приходи 1 000 - 

37-01 Внесен ДДС -53 146 -21 679 

37-02 Внесен ЗКПО -6 854 -6 854 

40-22 Постъпления от продажба на сгради - - 

40-40 Постъпления от продажба на земя - - 

41-00 Приходи от концесии 49 200 104 916 

 Общо приходи: 41 200 133 334 

 

С най-голям относителен дял от общо получените приходи, са тези от приходите 

от концесии, приходите от такси за административни услуги и приходите 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 и по тарифа 3 на МВнР (издаването на 

апостили). 

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

за просрочени наемни вноски, от наложена санкция за неизпълнение по договор, както 

и от получени юрисконсултско възнаграждение. 

2. Разходи 

Към 31.12.2022 г. в изпълнение на бюджетна програма "Осъществяване на 

държавната политика на областно ниво", ОА Добрич е извършила общо разходи в 

размер на 1 092 303 лв., което представлява 93.04 % от уточнения план за годината в 

размер на 1 173 962 лв. Разпределението на разходите по дейности и параграфи на ЕБК 

е както следва: 



 

§ Наименование на разходния параграф План за Отчет за 

  разходите разходите 

към 

  за 2022 г. 31.12.2022 

г. 

1 2 3 4 

01-

00 

Заплати и възнаграждения за персонала, нает 

по трудови и служебни правоотношения, в т.ч.: 

472 794 467 487 

 - дейност 117 Избори 9 441 9441 

 - дейност 121 Областни администрации 463 353 458 046 

02-

00 

Други възнаграждения и плащания за 

персонала, в т.ч.: 

130 387 130 387 

 - дейност 117 Избори 38 166 38 166 

 - дейност 121 Областни администрации 34 453 34 453 

 - дейност 282 ОМП 57 768 57 768 

05-

00 

Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели, в т.ч.: 

158 609 158 609 

 - дейност 117 Избори 12 973 12 973 

 - дейност 121 Областни администрации 134 533 134 533 

 - дейност 282 ОМП 11 103 11 103 

10-

00 

Издръжка, в т.ч.: 332 272 262 403 

 - дейност 117 Избори 16 428 16 428 

 - дейност 121 Областни администрации 298 944 231 584 

 - дейност 282 ОМП 16 900 14 391 

19-

00 

Платени данъци, такси и административни 

санкции 

62 900 62 885 

52-

00 

Придобиване на дълготрайни материални активи 17 000 10 532 

 Общо разходи: 1 173 962 1 092 303 

 

Основните разходите за издръжка на администрация са за материали, вода, 

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

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

 

§ 10-00 "Издръжка" 

§§ Наименование на разходи отразени по параграфа Отчет за 

  разходите 

  към 

  31.12.2022 г. 

10-00 Издръжка, в т.ч.: 262 403 

10-11 Тонизиращи напитки за дежурни по ОМП 358 

10-15 Материали 13 165 

10-15 Материали - за Избори 6 682 

10-16 Вода 2 443 

10-16 Вода – за Избори - 

10-16 Ел. енергия 36 829 

10-16 Ел. енергия – за Избори 1 468 

10-16 Горива и масла 7 567 

10-16 Горива и масла - за Избори 1 706 

10-16 Природен газ за отопление 71 934 



10-16 Природен газ за отопление – за Избори - 

10-20 Наеми 6 092 

10-20 Наеми - Избори 2 292 

10-20 Транспортни услуги - за избори 675 

10-20 Телекомуникационни услуги 4 621 

10-20 Телекомуникационни услуги - за избори 466 

10-20 Пощенски услуги 1 329 

10-20 Пощенски услуги - за Избори 75 

10-20 Квалификация на персонала - 

10-20 Представителни разходи 1 535 

10-20 Поддръжка на софтуер 12 285 

10-20 Поддръжка на хардуер - 

10-20 Охрана 9 696 

10-20 Медийно обслужване 2 880 

10-20 Водноспасителните дейностите по ЗУЧК - 

10-20 Други разходи 42 292 

10-20 Други разходи - за Избори 1 524 

10-30 Текущ ремонт 18 929 

10-30 Текущ ремонт - за Избори - 

10-51 Командировки 6 413 

10-51 Командировки - за Избори 1 540 

10-52 Краткосрочни командировки в чужбина - 

10-62 Застраховки 6 750 

10-69 Други финансови услуги 309 

10-92 Глоби и неустойки, наказателни лихви и обезщетения 548 

 

Общо разходите за материали към 31.12.2022 г. са в размер на 19 847 лв., в т.ч. 

разходи за канцеларски материали, почистващи материали, представителни разходи, 

материали и консумативи за автомобилите и др. 

Общо разходите за вода, горива и енергия към 31.12.2022 г. са в размер на 121 

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

природен газ за пароотоплителната инсталация в сградата на ОА Добрич. 

Общо разходите за външни услуги към 31.12.2022 г. са в размер на 85 762 лв. и 

са формирани от разходи за телекомуникационни и пощенски услуги, квалификация на 

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

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

Разходите за текущ ремонт към 31.12.2022 г. са в размер на 18 929 лв. 

 

IV. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ 

 

През 2022 г. ОА Добрич не е участвала в изпълнението на програми и проекти. 

 

V. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

През 2022 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 44 бр. съдебни дела, 

от тях 14 бр. висящи,  28 бр. приключени и 2 бр. спрени, както следва: 

- административни дела - 27 бр. (от тях 6 бр. висящи, 20 бр. приключени и 1 бр. 

спряно); 



- граждански – 13 бр. (от тях 4 бр. висящи и 8 бр. приключени и 1 бр. спряно); 

- административнонаказателни дела - 0 бр.; 

- изпълнителни дела - 4 бр. (4 бр. висящи). 

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. КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТОВЕ НА ОРГАНИТЕ 

НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В 

ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

За 2022 г. от страна на Областна администрация - област Добрич е осъществен 

следния контрол на актове на органите на местното самоуправление и местната 

администрация: 

1. Упражнен контрол по законосъобразност и установено несъответствие с 

нормативната уредба – 7 броя; 

2. Върнати за ново обсъждане и за които е установено несъответствие с нормативната 

уредба – 3 броя; 

3. Оспорени пред съответния административен съд и е установено несъответствие с 

нормативната уредба – 1 броя; 

4. Отменени незаконосъобразни актове на кметове на общини, за които е установено 

несъответствие с нормативната уредба - няма; 

5. Обобщение на основните проблеми - не се наблюдават проблеми при упражняването 

на контрол по законосъобразност; 

6. Предложения за решаване на повтарящи се констатации от компетентността на 

различни централни органи на изпълнителната власт – няма. 

По отношение на периода януари – декември 2022 г. 

Общинс
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ни 
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за 2022г. 
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актовете, които 

са свързани с 

административн

ото обслужване, 
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контрол по 
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Добрич    380 1 1 0 0 

Добричка    313  0 0 0 0 

Генерал 

Тошево    149  2 1 0 0 

Балчик    219 1 1 1 0 

Каварна    153  1 0 0 0 

Крушари    132 1 0 0 0 

Тервел    180  0 0 0 0 

Шабла    172 1 0 0 0 

Общо:    1698 7 3 1 0 



Наименованието на актовете, които са свързани с административното 

обслужване, спрямо които е упражнен контрол по законосъобразност и установено 

несъответствие с нормативната уредба от страна на Областния управител на област 

Добрич са както следва: 

За Общински съвет - Балчик: 

1. Решение № 628 по Протокол №37/20.10.2022 г. относно: Приема минимални 

и максимални цени за таксиметров превоз. 

 

За Общински съвет – град Добрич: 

 

1. Решение № 39-17 по Протокол №39/25.10.2022г. относно: Приема минимални 

и максимални цени за таксиметров превоз. 

 

За Общински съвет - Шабла: 

1. Решение № 347 по Протокол № 44/31.05.2022 г. относно: Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги. 

За Общински съвет - Каварна: 

1. Решение № 501 по Протокол № 47/04.08.2022 г. относно: Приемане на 

Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти. 

За Общински съвет – Генерал Тошево: 

1. Решение № 3-14 по Протокол № 3/07.03.2022 г. относно: Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето и администрирането 

на местните данъци, такси и цени на услуги. 

2. Решение № 11-9 по Протокол №11/19.12.2022г. относно: Приема минимални и 

максимални цени за таксиметров превоз. 

За Общински съвет – Крушари: 

1. Решение № 5 по Протокол № 55 относно: Приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните 

данъци, такси и цени на услуги. 

VII. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ПО АДМИНИСТРАТИВНОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ ИЗВЪРШВАНО ОТ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА 

ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОТ ДРУГИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ 

СТРУКТУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ – ОБЩИНСКИ И 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ АДМИНИСТРАЦИИ 

В изпълнение на задълженията си по чл. 28 в от Наредбата за 

административното обслужване, Областния управител е изискал информация относно 

административното обслужване от общинските и специализираните администрации, 

както и от териториалните звена на централната администрация за отчетният период. 

Постъпилите сигнали, предложения и жалби са както следва: 

- Комисия за защита на потребителите-РД Варна, звено Добрич – 0; 

- Хидрометеорологична обсерватория Добрич – 0; 



- Областна дирекция „Земеделие“ Добрич – 0; 

- ОД на ДФ „Земеделие“ Добрич – 4, като същите са препратени по 

компетентност; 

- Териториален областен офис Добрич на Национална служба за съвети в 

земеделието – 0; 

- Областно пътно управление-Добрич – 0; 

- Териториална дирекция на НАП Варна, офис Добрич – 0; 

- Отдел „Държавен архив“-Добрич – 0; 

-  „МБАЛ-Добрич“ АД – 11 жалби. При извършените проверки няма 

установени пропуски и нарушения; 

- Център за спешна медицинска помощ Добрич – 0; 

- Държавна психиатрична болница с.Карвуна – 0;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Регионална здравна инспекция-Добрич – 0; 

- Районна здравноосигурителна каса-Добрич – 0; 

- Областен отдел на автомобилна администрация гр. Добрич – 0; 

- Териториална дирекция Митница Варна – 0; 

- Гранично полицейско управление-Каварна – 0; 

- Гранично полицейско управление-Ген. Тошево – 0; 

- Отдел „Статистически изследвания-Добрич“ – 0; 

- ТП Държавно горско стопанство Добрич – 0; 

- ТП „Държавно ловно стопанство – Балчик“ – 0; 

- ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево – 0; 

- ТП Държавно ловно стопанство Тервел – 0; 

- Регионална дирекция за Национален строителен контрол Добрич – 30 

броя сигнали и жалби. Предприети са необходимите действия от страна на 

администрацията; 

- ИАРА-сектор „Рибарство и контрол“ Добрич – 0; 

- Регионална дирекция за социално подпомагане Добрич – 2 сигнала за 

некоректно поведение на служител. Предприети са съответните мерки и действия за 

подобряване качеството на административното обслужване; 

- ОД на МВР Добрич – 18 сигнала срещу служители на дирекцията, като са 

извършени съответните проверки; 

- Регионална дирекция „ПБЗН“ Добрич – 0; 

- Служба по геодезия, картография и кадастър Добрич – 0; 

- Областна дирекция по безопасност на храните – 0; 

- Регионално управление на образованието-Добрич – 0; 

- Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични 

заболявания-Добрич – 0; 

- Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич – 0; 

- Дирекция „Бюро по труда“ гр. Добрич – 0; 

- Дирекция „Бюро по труда“-гр. Ген. Тошево – 0; 

- Дирекция „Бюро по труда“ гр. Тервел – 0; 

- Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ген. Тошево – 0; 

- Дирекция „Бюро по труда“ гр. Каварна – 0; 

- Дирекция „Бюро по труда“ гр. Тервел – 0; 

- Териториално звено „ГРАО“- гр. Добрич – 0; 

- Община град Добрич – 23 сигнала, предложения и жалби; извършени са 

проверки, изискани са становища от служители по направления на дейности, 

отговорено е в срок на подателите; 

- Община Тервел – 0; 

- Община Балчик – 0; 

- Община Каварна – 0; 

- Община Крушари – 0; 

- Община Добричка – 0; 



- Община Шабла – 0;  

- Община Генерал Тошево – 4 жалби срещу отдел „АПО“, отдел „ФБ“ и 

звено „АННСР“, като всички жалби са входирани, разгледани и са предприети 

необходимите действия от страна на администрацията; 

- Областна администрация Добрич – 0. 

 

 За отчетният период в административните структури попадащи в обхвата на чл. 

28а ал.2 от Наредбата за административното обслужване са постъпили общо 92 

сигнала, предложения и жалби. По всички от тях са предприети мерки и действия по 

ограничаването и недопускането на нарушения и пропуски по отношение на 

административното обслужване. Спазват се сроковете за разглеждане, проверка и 

отговор по подадените сигнали, предложения и жалби. 

 

VIII. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

 

1. Организация и изпълнение на задачи свързани с Отбранително-

мобилизационна подготовка (ОМП): 

През 2022 г. задачите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка са 

извършвани на база утвърден План за работата по ОМП през 2022 г. Като основа за 

разработването на плана са използвани Указанията на Междуведомствения съвет по 

отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет за 2022 г. 

Състава на Областния съвет за сигурност (ОСС) за 2022 г. е определен със 

заповед на Областния управител. Същият е актуализиран през годината, във връзка с 

настъпили промени в състава му. 

Във връзка с военните действия в Украйна през 2022 г. е създаден Областен 

координационен щаб за подпомагане и превенция на потока на пристигащи  граждани 

от Украйна. Със заповеди на Областния управител, същият е актуализиран. 

През месец февруари 2022 г. са изпратени организационни указания относно 

дейностите по ОМП до общините в област Добрич. 

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 се извършват дейности 

по отсрочване от повикване във Въоръжените сили на резервисти и техника 

(автомобилна, инженерна и специална). 

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. 

Създадена е организация за изготвяне и на общинските планове за привеждане в 

готовност за работа във военно време. 

През отчетния период са проведени тренировки по график 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. 



През отчетния период беше извършен преглед на колективните средства за 

защита на територията на област Добрич с цел установяване на готовността им за 

привеждане в състояние за използване по предназначение. 

В изпълнение на заповед  на Областния управител на област Добрич през месец 

октомври 2022 г. от комисии на териториален принцип под ръководството на 

служители от Военно окръжие Добрич се извърши преглед на готовността за 

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

в областта. 

През месец декември 2022 г. в изпълнение на заповед на Областния управител 

беше извършена частична проверка на общините на територията на област Добрич за 

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

съответните протоколи (класифицирани) с констатации, предписания и срокове за 

изпълнение. 

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

Дейността по защитата на населението при бедствия през 2022 г. е насочена в 

следните основни направления: 

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

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

- Извършване на планиране; 

- Провеждане на тренировки и учения; 

- Защита на населението и инфраструктурата; 

- Превантивна работа. 

През 2022 г. със заповеди на Областния управител са актуализирани  състава на 

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

съвет за намаляване на риска от бедствия и състава на Областния координационен щаб 

за противодействие на коронавирус COVID-19. 

През отчетния период 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”. 

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. 

Със заповед на Областния управител на област Добрич бяха назначени комисии 

от специалисти, които извършиха 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, през месец април бяха извършени 

проверки на водните обекти на територията на областта (язовири), класифицирани, като 

първа и втора степен на потенциална опасност, съгласно Наредбата за условията и реда 

за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на 

съоръженията към тях и осъществяването на контрол за техническото им състояние 

(Приета с ПМС №12/28.01.2020 г.). За резултатите от извършените проверки са 



изготвени протоколи с констатации, предписания и срок за отстраняване на 

пропуските. 

През месец април със заповед на Областния управител бе извършена пролетната  

проверка на проводимостта на речни легла, водосборни дерета и пътните съоръжения в 

обхвата на деретата, а през месец октомври - есенната проверка. 

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. 

На 02.06.2022 г. бе проведена тренировка с реално задействане на сиренно-

оповестителната система. 

Със заповеди на Областния управител, назначени комисии от специалисти 

извършиха през м. април 2022 г. и м. октомври 2022 г. проверки на състоянието на 

речните корита, водосборни дерета извън населени места и проблемни участъци по тях. 

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 01.04.2022 г. до 31.10.2022 г. 

През месец май бе проведена тренировка като част от плана за защита при 

бедствия, аварии и катастрофи в Областна администрация Добрич. 

Със заповед на Областния управител през месец септември бе създадена  

организация за ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и 

услугите в областта при усложнена зимна обстановка през предстоящия зимен сезон 

2022-2023 г. Като част от тази организация бе извършена проверка на техниката на 

фирмите извършващи дейностите по зимното поддържане на Републиканската и 

Общинските пътни мрежи. 

Комисия назначена със заповед на Областния управител извърши проверка на 

обектите на територията на Област Добрич, получили целево финансиране за 

извършените строително-ремонтни и аварийно-възстановителни работи по решения на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 

съвет. 

През месец декември бе проведена практическа тренировка на тема: „Действие 

на служителите от Областна администрация Добрич при авария в АЕЦ и трансграничен 

пренос на радиоактивни вещества“ със служителите от Областна администрация 

Добрич 

 3. Защита на класифицираната информация: 

 Комисия назначена със заповед на Областния управител, извърши годишна 

проверка на Регистратурата за класифицирана информация. Липси и нарушения, 

относно съхранението и отчетността на документите съдържащи класифицирана 

информация, не бяха констатирани. Регулярно се извършват месечните проверки на 

Регистратурата за класифицирана информация. Нарушения не са констатирани. 

 4. Военни паметници: 

В ОА Добрич е създадено досие за всеки 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. 

Извършена беше актуализация на Областния и общинските регистри "Военни 

паметници" съгласно изискванията на Министерството на отбраната. Приетият 

актуализираният областен регистър от комисия „Военни паметници“ беше изпратен в 

Министерство на отбраната. 

 



IX. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

През 2022 г. са проведени три процедура по ЗОП както следва: 

1. По реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП - обществена поръчка с предмет: 

"Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2022 г. на територията 

на неохраняемите морски плажове: "Космос", община Шабла, област Добрич, "Крапец-

Север" част 2, община Шабла, област Добрич, "Добруджа-север 1", община Шабла, 

област Добрич, "Добруджа-север 2", община Шабла, област Добрич и "Фиш-фиш нов", 

община Балчик, област Добрич". 

2. По реда на чл. 18, ал.2, т.12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП - обществена 

поръчка с предмет: “Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на 

координатор на балансираща група за нуждите на Областна администрация Добрич и 

нейните обекти“ 

3. По реда на чл. 79, ал. 1, т.3, б. "в" от ЗОП - обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Областна администрация 

Добрич и нейните обекти“ 

 

X. 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 за законосъобразността на актовете и действията на 

органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на 

област Добрич. Извършена е проверка на 1698 бр. решения. От тях върнати за ново 

обсъждане са 22 бр. решения. 

Общински 

съвет 

Приети 

решения 

Решения 

върнати за 

ново 

обсъждане 

Преразгледан

и от ОбС след 

връщането 

им 

Решения 

оспорени 

пред АС 

Добрич 

Решения  

оспорен

и пред 

ВАС 

Прекратени 

производств

а 

Балчик 219 4 3 1 0 1 

Ген. Тошево 149 2 2 0 0 0 

Добрич 380 1 0 0 0 0 

Добрички 313 2 2 0 0 0 

Каварна 153 6 4 2 0 2 

Крушари 132 2 1 1 0 0 

Тервел 180 1 1 0 0 0 

Шабла 172 4 4 0 0 0 

ОБЩО 1698 22 17 4 0 3 

 

 



XI. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА 

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИР И ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ И 

КОМИСИИ 

1. Регионален съвет за развитие на Североизточен район 

На 21.09.2022 г. Областния управител взе участие на онлайн проведеното 

заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, на което бяха взети 

следните решения: 

1. Одобрява проекта на Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Североизточен регион за планиране на ниво 2 с направените предложения. 

2. Одобрява промените направени в представителите на РСР в Комитетите за 

наблюдение на оперативните програми 2014-2020 и в Тематичните работни групи за 

подготовка на новите програми 2021-2027 г., както и актуалните представители (само 

за от област Добрич): 

- Комитет за наблюдение „Споразумение за партньорство“ на Република 

България: Представител Здравко Здравков – Областен управител на област Добрич. 

- Комитет за наблюдение на оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020 г.“: Представител Йордан Йорданов – Кмет на община град Добрич 

- Комитет за наблюдение на оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура 2014-2020 г.“: Представител Здравко Здравков – Областен управител 

на област Добрич. Резервен член: Йордан Йорданов – Кмет на община град Добрич 

- Комитет за наблюдение на оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014-2020 г.“: Резервен член: Соня Георгиева – Кмет на община 

Добричка 

- Комитет за наблюдение на програма „Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г.“: Резервен член: Мариян Жечев – Кмет на община Шабла 

- Комитет за наблюдение на програма „Програма за териториално сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Представител Здравко Здравков – 

Областен управител на област Добрич. Резервен член: Йордан Йорданов – Кмет на 

община град Добрич Йордан Йорданов – Кмет на община град Добрич. 

С писмо изх. №02.62-8/31.03.2022 г., Заместник Министър-председателя по 

еврофондовете и Министър на финансите информира, относно провеждане на 

заседание на работната група за разработване на Споразумението за партньорство 2021-

2027 г. чрез писмена процедура, чийто предмет е одобряване на вариант на 

Споразумението за партньорство, отразяващ постигнатите договорености с 

Европейската комисия. 

В тази връзка Секретариатът на Регионалния съвет за развитие беше 

информиран с писмо изх. № РкД-03-9/11.04.2022 г., че съгласно т.1, подточка д) от 

Заповед №55 от 31.03.2022 г., областният управител на област Добрич е заличен в 

качеството си на титулярен член в работната група за изготвяне на Споразумението за 

партньорство. 

 

 

 



2. Областен съвет за развитие на област Добрич 

Със Заповеди №ОКД-01-02-1 от 02.02.2022 г. и №ОКД-01-02-2/13.10.2022 г. на 

областния управител на област Добрич беше актуализиран състава на Областния съвет 

за развитие на област Добрич. 

През периода не е провеждано заседание на Областния съвет за развитие на 

област Добрич. 

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

През 2022 г. са проведени следните заседания на Комисията по заетост към 

Областния съвет за развитие във връзка: 

- С изпълнение на ангажиментите на областните управители, визирани в чл. 10, ал 

2 от Закона за насърчаване на заетостта и чл.7а от Правилника за прилагане на закона 

за насърчаване на заетостта, Областна администрация Добрич изпълни ангажиментите, 

свързани с организиране, координиране и набиране на информация от работодатели в 

Област Добрич, относно потребностите им от работна сила. Със Заповед № РкД-22-7 от 

02.02.2022 г. беше сформирана работна група, която организира и проведе набирането 

на информация от работодателите в област Добрич. Представянето и обсъждането на 

резултатите от проучването на потребностите от работна сила са публикуване на 

страницата на Агенция по заетостта. 

- На основание чл. 52, ал. 1, 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 

2022/2023 г. в училищата на територията на Област Добрич. Със Заповед № РкД-22-8 

от 03.02.2022 г. беше определен поименния състав на комисията, която обсъди и 

съгласува предложението на Началника на РУО – Добрич. 

- На основание чл. 9, чл. 10, чл. 11 от Закона за насърчаване на заетостта/ ЗНЗ и 

чл. 6, чл.25а от Правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта 

(ППЗНЗ), във връзка със стартирала процедура за изготвяне на една регионална 

програма за Област Добрич, въз основа на предложения от областната и общинските 

администрации, през месец май в зала “Европа” на Областна администрация Добрич се 

проведе работно заседание на Комисията по заетост, на което се обсъдиха процедурите 

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

Регионална програма за заетост на Област Добрич за 2022 г.. На заседанието се 

определи и одобри Методика, по която бяха оценени внесените проектни предложения. 

Проектът на Регионална програма за заетост на област Добрич е на обща стойност 

922 727 лв., от които 907 582 лв. са средства от държавния бюджет, при предвидени по 

методиката за област Добрич 909 575 лв. за 174 безработни лица. 

4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси 

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

съвета. 

Във връзка с приети от Министерския съвет Национална стратегия на Република 

България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Национален 

план за действие за периода 2022-2023 г. и задължението всяка област да изготви 

Областна стратегия,  беше изпратено писмо до общините на територията на областта за 

предприемане на действия по изготвянето и приемането на Общински планове за 



действие. На основание приети от Общинските съвети общински планове за действие, е 

изготвен проект на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 

2021 – 2030 г., която предстои да бъде утвърдена през месец януари 2023 г. 

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

сътрудничество 

През периода не е възниквало искане за свикване на заседание. 

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

социалните услуги в Област Добрич 

Изготвен Мониторингов доклад за изпълнение на общинските планове за 

интеграция на малцинствата и Областната стратегия за развитие на социалните услуги 

в област Добрич (2016-2020 г.) за 2021 г. и публикуване на необходимата информация в 

електронната система на Националния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси при МС. 

7. Областен съвет по здравеопазване 

Изготвена Областна аптечна карта за Област Добрич, в изпълнение на Заповед 

№ РД-02-187/01.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването. 

8. 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, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст/ Механизма. 

Провеждане на заседания на Областния координационен център за изпълнение 

във връзка с изпълнение на ангажиментите на областния управител, произтичащи от 

ПМС № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизма относно 

сформиране на екипи за обхват за учебната 2022/2023 г. 

9. Областен съвет за провеждане политиката за правата на хората с 

увреждания. 

През периода не е свиквано заседание на областния съвет. 

10. Областната епизоотична комисия 

По преписка с № ОКД-11-05-1 от 2022 г., образувана във връзка с изпълнението 

на Заповед № РД 11-1314/08.07.2019 г. на Изпълнителния директор на Българска 

агенция по безопасност на храните и писмо на Заместник-министъра на земеделието, 

относно обстановката в страната по отношение на болестта Африканска чума при 

свинете, през отчетния период в сградата на Областна администрация Добрич са 

проведени присъствено 2 заседания (04.03.2022 г. и 10.06.2022 г.). 

Ежемесечно се изпраща доклад до МЗм и БАБХ относно обстановката и 

предприетите мерки от съответните институции за предотвратяване възникването на 

болестта Африканска чума на територията на Област Добрич. 



 11. Областна комисия за безопасност на движението по пътищата 

 Организирани и проведени са две заседания на комисията. 

 На 28.02.2022 г. (неприсъствено), относно разглеждане и приемане на Годишен 

доклад за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по 

пътищата за 2021 г. и одобряване на график за провеждане на заседанията на комисията 

през 2022 г. 

 На 16.06.2022 г. (присъствено), относно:  

 1. Разглеждане и приемане на информация за състоянието на Републиканската и 

Общинската пътни мрежи на територията на областта преди летния сезон. 

  2. Проблеми с безопасността на движението по пътищата на територията на 

областта, стоящи за разрешаване през предстоящия летния сезон. 

  3. Организиране и провеждане на регионално учение по БДП. 

 Изготвен е Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на 

движението по пътищата в област Добрич за 2021 г. 

 12. Постоянно действаща Областна комисия по транспорт 

 Със Заповед № ОКД-10-02-1/28.01.2022 г. е променен състава на комисията. 

 На 19.01.2022 г. е организирано и проведено заседание на Областната транспортна 

комисия, относно разглеждане и обсъждане на представените от общините - 

възложители от област Добрич, нови маршрутни разписания и предложения за 

отпадане на съществуващи маршрутни разписания, с оглед актуализация на Областната 

транспортна схема. Комисията прие с единодушие нова Областна транспортна схема, 

като същата беше утвърдена от Областния управител на област Добрич. Изготвени са 2 

заповеди на Областния управител на област Добрич – за приемане на новата Областна 

транспортна схема и за отпадане изпълнението на стари маршрутни разписания. 

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

организации и омбудсмана. 

През отчетния период са проведени 42 заседания на комисията по чл. 7а от 

Устройствения правилник на областните администрации. Постъпилите предложения, 

сигнали и жалби са 66 броя. 

14. Областната комисия за развитие на младежта и спорта 

През отчетния период не е свиквано заседание. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 14 от Закона за младежта, са изготвени 

Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020 г.) за 

2021 г. и Областен план за младежта за 2022 г. 

15. Областeн обществен съвет по превенция и противодействие на 

корупцията 

През периода не е провеждано заседание на съвета. 



XII. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

1. Дейности по Закона за устройство на територията. 

Утвърден е Правилник за устройството, организацията на работа и дейността на 

Областен експертен съвет по устройство на територията на Областна администрация 

Добрич. 

Издадено Разрешение за строеж № 01/02.06.2022 г. за строеж на обект: 

„Рехабилитация на общински път DOB1226 /III-901/-Тюленово-Горун-/I-9/ на 

територията на Община Шабла и Община Каварна“, L = 8040м.л. с възложител община 

Шабла и Заповед №  РкД-20-61/02.06.2022 г. за одобрение на инвестиционния проект за 

обекта. 

  Издадена Заповед № РкД-20-81/01.08.2022 г. за разрешение изработването на  

Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Въздушна 

линия (ВЛ) 110 kV от ПП 33/110kV до ВС 110kVза присъединяване на Вя ЕЦ „Кремена 

– Тригорци“ към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 110kV”, находящ се в 

землището на с. Дропла, община Балчик, област Добрич и землищата на селата с. 

Балканци и с. Василево, община Генерал Тошево, област Добрич с възложител „ТЕССА 

ЕНЕРДЖИ” ООД, град София. Изготвена е цялата съпътстваща кореспонденция във 

връзка с разгласяването на заповедта по чл.124б от ЗУТ. 

  Издадена Заповед № РкД-20-158/01.12.2022 г. за изменение на Заповед № РкД-

20-81/01.08.2022г. за разрешение изработването на  Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Въздушна линия (ВЛ) 110 kV от 

ПП 33/110kV до ВС 110kVза присъединяване на Вя ЕЦ „Кремена – Тригорци“ към 

преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 110kV”, находящ се в землището на с. Дропла, 

община Балчик, област Добрич и землищата на селата с. Балканци и с. Василево, 

община Генерал Тошево, област Добрич с възложител „ТЕССА ЕНЕРДЖИ” ООД, град 

София. Изготвена е цялата съпътстваща кореспонденция във връзка с разгласяването на 

заповедта по чл.124б от ЗУТ. 

В съответствие с чл. 11 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за 

съдържанието, създаването и поддържането на КК и КР е организирано и проведено 

заседание на сформираната комисия за промяна на землищна граница между землищата 

на Балчик и Оброчище, община Балчик, област Добрич. В тази връзка е издадена 

заповед на Областния управител на област Добрич. 

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

възобновяеми източници. 

 Изготвен и изпратен в АУЕР Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на 

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

 Изготвена информация за 2021 г. до АУЕР за планираните дейности и мерки от 

общините от областта с оглед насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

енергийни източници и био-горива, съгласно програмите им и в съответствие с 

Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници. 



3. Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на МРРБ 

По преписка № РР–12-4/28.01.2022 г. във връзка с НПЕЕМЖС на МРРБ и 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, а именно: 

- Поддържане на ефективната координация с община град Добрич, единствена 

работеща по Програмата; 

- 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. 

- Участие в приемателни комисии за установяване на изпълнени към момента 

строително монтажни работи, а също така и за окончателното приемане на 1 обект в 

Община град Добрич. 

 4. Изпълнение на задълженията по Закона за устройството на Черноморското 

крайбрежие. 

Със Заповед № Т-РД-16-2 от 11.01.2022 г. на министъра на туризма, беше обявен 

списъка на обявените неохраняеми морски плажове за летен сезон 2022 г., находящи се 

на територията на област Добрич. 

В тази връзка Областният управител на област Добрич, съгласно чл. 22а, ал. 4, т. 

4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и на основание одобрени 

схеми от министъра на туризма, в качеството си на възложител по смисъла на Закона за 

обществените поръчки, обяви процедура чрез публично състезание, за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на водноспасителна 

дейност през 2022 г. на територията на неохраняемите морски плажове в област 

Добрич: „Космос“, общ. Шабла; “Крапец-север“ (част 2), общ. Шабла; „Шабла“, общ. 

Шабла; „Добруджа-Север 1“, общ. Шабла; „Добруджа-Север 2“, общ. Шабла и „Фиш-

Фиш нов“, общ. Балчик“, открита с Решение № F245584 от 23.06.2022 г. и публикувана 

в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени 

поръчки“ под уникален № 01186-2022-0003. 

XIII. ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА 

ВЛАСТ 

През отчетния период, по преписка № АдК-10-3, ръководителите на  

териториалните структури на територията на област Добрич, представиха на  

Областния  управител  информация  за  осъществяваната  от  тях  дейност, 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. 

 

 

 



XIV. ДЕЙНОСТИ ПО СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ 

1. Регионално развитие и околна среда 

По преписка № РкД-37-21/20.04.2022 г. - Покана за Общо събрание на 

Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич" и Протокол №14 от 

проведено заседание на Сдружението на 27.04.2022 г. 

  По преписка № ОМП-04-24/03.05.2022 г. във връзка с писмо от РИОСВ - Варна 

и на осн. Заповед на Областния управител № РкД-22-15/16.03.2022 г. е сформирана 

междуведомствената комисия, която по график извърши проверка на всички складове в 

общини - Добричка и Тервел, за проверка на складове и Б-Б кубове за негодни или с 

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

По преписка № РкД-35-12/23.06.2022 г. е определена експертната консултативна 

група по прилагане на Рамковата директива за морска стратегия, подпомагаща работата 

на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските 

води на Черно море. 

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 изразени 

следните положителни становища за приемане на решения: 

- По процедура за писмена консултация от 22.02.2022  г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване удължаването на срока с 6 месеца за изпълнение на проект 

JORIMA „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния район Кълъраш 

– Добрич“, с e-MS код: ROBG-415 и водещ бенефициент - Общинска администрация 

Добричка, в изпълнение по Програма Интеррег V-A Румъния-България, както и други 

бюджетни промени. 

- По процедура за писмена консултация от 08.03.2022 г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване на удължаването с 3 месеца на срока за изпълнение на 

проект “Стимулиране и увеличаване на заетостта и трансграничната мобилност в 

трансграничния регион”, с e-MS код: ROBG-175 и водещ бенефициент Община Белене, 

в изпълнение по Програма Интеррег V-A Румъния-България. 

- По процедура за писмена консултация от 24.03.2022 г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване на удължаването с 6 месеца на срока за изпълнение на 

проект “Подобряване на връзката на третичните възли Мангалия и Балчик към TEN-T 

инфраструктурата”, с e-MS код: ROBG-510 и водещ бенефициент Териториална 

административна единица – Община Мангалия, в изпълнение по Програма Интеррег V-

A Румъния-България. 

- По процедура за писмена консултация от 08.04.2022 г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване бюджетни модификации на проект „I-TeN: Подобрени 

третични възли Турну Мъгуреле – Никопол за устойчиво развитие на региона, за по-

добра свързаност към инфраструктурата TEN-T“, с e-MS код: ROBG-132 и водещ 

бенефициент - Териториална административна единица – град Турну Мъгуреле 

(Румъния), в изпълнение по Програма Интеррег V-A Румъния-България, както и 

промяна на описанието на „@Основния резултат от проекта“ от подраздел @C.2.1 Цели 

на проекта, очакван резултат и основни продукти, като се включи „Индикаторът за 

резултат от проекта ще бъде постигнат през периода на устойчивост на проекта. 

- По процедура за писмена консултация от 11.04.2022 г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване на удължаването с 2 месеца на срока за изпълнение на 



проект SoBy “Подобрена координация и социални политики между Община Бяла и 

комуна Градинари за ефективен трансграничен регион”, с e-MS код: ROBG-278 и 

водещ бенефициент Община Бяла, в изпълнение по Програма Интеррег V-A Румъния-

България и преработено издание на „Анализ на разходите и ползите” за водещия 

бенефициент – Община Бяла. 

- По процедура за писмена консултация от 12.04.2022 г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване на удължаването с 12 месеца на срока за изпълнение на 

проект EF - ROAD “Целенасочени усилия за подобряване на пътната инфраструктура в 

трансграничния регион”, с e-MS код: ROBG-408 и водещ бенефициент Окръг Долж, в 

изпълнение по Програма Интеррег V-A Румъния-България; Одобряване на 

удължаването с 6 месеца на срока за изпълнение на проект TDBOD “Традиция и танцов 

- мост над река Дунав”, с e-MS код: ROBG-511 и водещ бенефициент 

Административно-териториална единица - комуна Концещи, в изпълнение по Програма 

Интеррег V-A Румъния-България. 

- По процедура за писмена консултация от 18.04.2022 г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване на модификации на описанието на раздели от формуляра 

за кандидатстване на проект Cultural Bridge „Тутракан – Кълъраш Иновативен културен 

мост за устойчиво регионално развитие“, с  e-MS код: ROBG-271 и водещ бенефициент 

– Исторически музей Тутракан. 

- По процедура за писмена консултация от 11.05.2022 г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване на Годишния доклад за изпълнение на Програма Интеррег 

V-A Румъния-България за 2021 г., който се представя на Европейската комисия; 

- По процедура за писмена консултация от 01.06.2022 г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване на модификации в бюджета и удължаване с 5 месеца на 

периода на изпълнение на проект JVSL „Съвместно доброволчество за по-безопасен 

живот“, с  e-MS код: ROBG-332 и водещ бенефициент – Общинска администрация на 

община Тутракан. 

- По процедура за писмена консултация от 16.06.2022 г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване на изменението на Количествено-стойностната сметка, 

част от технико-икономическата документация – Идеен проект, представена от 

Водещия бенефициент – Община Силистра като Анекс AF2 – Предпроектни 

проучвания / еквивалентни технически документи (ако има такива) към Приложение 1 

– Генерирано заявление за проект от EMS, заменена с Преработена количествено-

стойностна сметка, изготвена при изпълнението на проект „Разработване на общи 

туристически продукти и рехабилитация на културното наследство”, e-MS код: ROBG-

491, Водещ бенефициент – Община Силистра. 

- По процедура за писмена консултация от 21.06.2022 г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване на изменението на партньорството и бюджетна 

модификация на проект POD „Партньорства за преодоляване на бедствията за един 

безопасен регион“”, e-MS код: ROBG-427, Водещ бенефициент – Териториална 

административна единица - Окръг Гюргево. 

- По процедура за писмена консултация от 01.08.2022 г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване на изменението на срока за изпълнение с 3 месеца на 

проект JORIMA “Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен 

регион Кълъраш – Добрич”, e-MS код: ROBG-415, Водещ бенефициент – Община 

Добричка, в изпълнение по Програма Интеррег V-A Румъния - България. 

- По процедура за писмена консултация от 14.10.2022 г. на Комитета за 

наблюдение, за: Одобряване на приноса на проекта ROBG-2 Intermodal CBC, 

„Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежата в 

рамките на трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и 

пътническия транспорт и развиването на съвместен механизъм за подпомагане на 

интермодалните връзки”, с Водещ бенефициент – Асоциация на дунавските общини 

„Дунав”. 



Участие на второто заседание на Стратегическия съвет, определен за изготвяне 

на интегрирана териториална стратегия на трансграничната зона Румъния-България, 

която ще бъде финансирана по Приоритетна ос 5 в рамките на Програма Интеррег VI-A 

Румъния-България 2021-2027 г., проведено на 18.05.2022 г. Взети бяха две решения: за 

одобряване на вътрешни правила за работа на Стратегическия съвет и за одобряване на 

техническо задание за обществена поръчка за избор на консултант за изработване на 

интегрирана териториална стратегия на трансграничната зона Румъния-България. 

Участие на Четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение на Програма 

Интеррег V-A Румъния-България, проведено онлайн на 21.11.2022 г. 

XV. УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ, НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА 

ИМОТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

1. Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост. 

През отчетният период са образувани: 

- 1 преписка с искане за продажба на недвижим имот находящ се в гр. Балчик и 

съответно обявена електронен търг за продажба с № 535 от 20.12.2022 г. на 

електронната платформа за продажби на държавни имоти на сайта на Агенцията за 

публичните предприятия и контрол; 

- 5 преписки с искане за ликвидиране на съсобственост с държавата по чл. 45а от 

ЗДС (№ ДжС-15-8, ДжС-15-14, ДжС-15-16, ДжС-15-17 и ДжС-15-21); 

- 6 преписки по чл. 84 – 85 от ППЗДС за продажба на прилежаща земя на 

собственик на законно изградена сграда (№ ДжС-15-3, ДжС-15-7, ДжС-15-9, ДжС-15-

13, ДжС-15-15 и ДжС15-18). 

2. Съставяне на актове за държавна собственост. 

През отчетния период са съставени общо 53 бр. АДС, от които 0 бр. за публична 

държавна собственост и  53 бр. за частна държавна собственост. 

3. Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за 

държавна собственост. 

Отразени забележки по издадени АДС – 8 бр. забележки във връзка с промяна в 

предоставени права на управление и промяна в характеристиките на имот. 

 4. Процедури по чл. 80 от ЗДС за изземване на недвижими имоти – 

държавна собственост, които се владеят или ползват без правно основание. 

През отчетния период са образувани две преписки и съответно издадени две заповеди: 

- Заповед № ДжС-09-07- 1 от 02.08.2022 г. за изземване на недвижим имот – 

изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Нов плаж 

Балчик“ от бившия наемател „Бора Груп“ ЕООД по искане на Министъра на 

туризма. 

- Заповед № ДжС-09-07-2 от 02.12.2022 г. за изземване от КНСБ на държавни 

имоти в гр. Добрич и гр. Тервел по преписка № ДжС-30-2 от 2022 г. 

 



5. Отписване на имоти - държавна собственост. 

През периода по образувани преписки са издадени 63 бр. заповеди и отписани 98 

бр. имоти от актовите книги за държавна собственост. 

Издадени са 4 бр. заповеди по чл. 79, ал. 1 от ЗДС за отмяна на съставени актове 

за общинска собственост. 

Издадена 1 бр. заповед по чл. 112, ал. 2 от ППЗДС за отказ от отписване на имот. 

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

собственост. 

През периода са издадени 723 бр. удостоверения за наличие или липса на акт за 

държавна собственост. 

7.  Проверка за реституционни претенции. 

Извършени са проверки и са издадени 39 бр. удостоверения за реституционни 

претенции. 

8. 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, които са отдадени под наем; 

- Регистър на продадените имоти; 

- Регистър на имотите под управление на Областен управител; 

- Регистър на ведомствените жилища. 

 

 

 


