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Настоящият отчет за дейността на Областна Администрация Благоевград 

обхваща периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г, като отразява  изпълнените на държавната 

политика на областно ниво и упражняването на правомощията на областния управител. 

Обхваща дейността по основните области на компетентност:  

 Административен контрол – контрол на решенията на общинските съвети 

и актове на кметове на общини на територията на областта; 

 Регионално развитие и териториално устройство – напредък по 

изпълнението на Областната стратегия за развитие, организация на дейността на 

областните съвети и комисии, проекти и програми; координация и организиране на 

изработването на плановете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, процедури по ЗУТ, административно 

обслужване по ЗУТ.  

  Държавна собственост – разпореждания с имоти държавна собственост, 

актуване и деактуване; 

 Правно обслужване и процесуално представителство, управление на 

собствеността; 

 Отбранително-мобилизационна подготовка и управления на бедствия; 

 Управление на човешките ресурси.  

 

Програма № 4 „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”  

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

Основното структурно звено в областната администрация са дирекциите – по 

една дирекция в общата и специализираната администрация, като разпределението на 

функциите между тях напълно съответства на принципа на разделение на обща и 

специализирана администрация съобразно типа на упражняваните правомощия на 

областния управител.  

Числеността на администрацията, съгласно Приложение 1 от УПОА е: щатен 

персонал  32, от които заети към 31.12.2016 г. 29 щата. По служебно правоотношение 23, 

от които заети 20 щата, и по трудово – 9. Извънщатен персонал по ПМС 66 – 2 служители, 

извънщатен по ПМС 212 – 5 служители.  

Общата администрация е с щатна численост 9 служители, а специализираната – 

19. На пряко подчинение на областния управител е финансов контрольор. Функциите на 

длъжност регистратор на „Класифицирана информация“  и служител по сигурността на 

информацията са вменени като допълнителни функции на двама служители от щатния 

персонал.  

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете 

и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация за 

периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. от експертите по „Административен контрол” са 

проверени всички протоколи и приети решения на Общинските съвети на територията 

на областта. 

Резултати от административния контрол върху решенията по общински 

съвети за отчетния период са отразени в таблицата. 
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Върнати и оспорени решения на общинските съвети за 01.01.2016-31.12.2016 г. 

 

ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ 

ВЪРНАТИ 

РЕШЕНИЯ 

ОСПОРЕНИ 

РЕШЕНИЯ 

ПРЕГЛЕДАНИ 

РЕШЕНИЯ 

Банско 

 
4 2 230 

Белица 

 
14 2 178 

Благоевград 

 
3 1 407 

Гоце Делчев  

 
6 0 211 

Гърмен 

 
27 4 192 

Кресна 

 
29 5 244 

Петрич 

 
16 2 431 

Разлог 

 
4 2 321 

Сандански 

 
22 0 428 

Сатовча 

 
6 3 144 

Симитли 

 
16 0 317 

Струмяни 

 
4 0 124 

Хаджидимово 

 
9 0 179 

Якоруда 

 
9 0 134 

    

ОБЩО 

 

169 

 
21 3540 

 

Общ брой проверени решения на общинските съвети 

за отчетния период. 

3540 

Брой на върнатите решения за преразглеждане от 

общинските съвети на общините в областта 

169 

Бой преразгледани в срок от върнатите за 

преразглеждане решения 

148 
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Оспорени от областния управител решения на 

общинските съвети за отчетния период пред съда. 

21 

Делът на потвърдените от съда заповеди на ОУ за 

спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени 

решения на ОС е 87,5%.  

Забележка: През 2016 г. са постановени решения на съда по 

дела, образувани през 2015 г. При изчисляване на делът потвърдени 

решения се включват и делата от предходния период, за които се 

постановят решения в отчетния период. Висящите дела се отразяват в 

периода на постановяването на решението. 

 

 

Процентен дял на върнатите решения на общинските съвети спрямо общия 

брой върнати 

 

 

В съответствие с Вътрешните правила за организацията на дейността по 

административния контрол към дирекция АКРРДС и заложените контроли в Регистъра 

на корупционния риск на Областна администрация, на всеки 6 месеца се променя 

експертът, извършващ административния контрол за  конкретна общини, при спазване 

на ротационен принцип между експертите с функционална компетентност 

„Административен контрол“. 

Относителният дял на върнатите решения на общинските съвети спрямо 

приетите от съответния общински съвет решения за годините 2015 и 2016 г. е отразен в 

сравнителната графика по-долу: 

Банско
2%

Белица
8% Благоевград

2%

Гоце Делчев
4%

Гърмен
16%

Кресна
17%

Петрич
10%

Разлог
2%

Сандански
13%

Сатовча
4%

Симитли
10%

Струмяни
2%

Хаджидимово
5%

Якоруда
5%
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИТЕ 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 
         Съгласно представената  от общините информация, до края на 2016 г. са обобщени 

показателите по НПЕЕМЖС: 

Показател за област Благоевград Броя 

Брой на регистрираните сдружения на собственици 448 

Подадени Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) 331 

Одобрени Заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) 249 

Сключени договори община-сдружение на собственици 213 

Искания за сключване на договори за целево финансиране към ББР 208 

Сключени договори за целево финансиране за областта 187 
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Сгради със стартирали дейности (от момента на стартиране изготвянето 

на техническо обследване) 
178 

Брой сгради въведени в експлоатация 53 

Сравнителна графика на показателите през първо полугодие на 2016 г. и към 

31.12.2016 год. 

 

Информация по общини на територията на област Благоевград за обявените 

обществени поръчки и индикативната им стойност, както и сключените договори на 

база проведените обществени поръчки – реална стойност (необходимо финансиране) за 

периода 02.02.2015 г. – 31.12.2016 г.: 

Показатели по общини 

1. Община Банско 

 

Брой ОП 4 

Обща Прогнозна стойност OП 715 090,62 

Брой сключени договори 4 

Стойност на сключени  договори без ДДС 723 940,00 

 

2. Община Благоевград 

 

Брой ОП 29 

368

272

206
185 186 183

162

12

448

331

249
213 208

187 178

53

полуг.2016 годишно 2016
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Обща Прогнозна стойност OП 129 263 403,66 

Брой сключени договори 142 

Стойност на сключени  договори без ДДС 94 175 219,80 

 

3. Община Гоце Делчев 

Брой ОП 11 

Обща Прогнозна стойност OП 19 544 721,21 

Брой сключени договори 91 

Стойност на сключени  договори без ДДС 15 467 946,15 

 

4. Община Кресна 

Брой ОП 4 

Обща Прогнозна стойност OП 444 973,00 

Брой сключени договори 5 

Стойност на сключени  договори без ДДС 439 348,00 

 

5. Община Петрич 

Брой ОП 9 

Обща Прогнозна стойност OП 5 925 970,50 

Брой сключени договори 1 

Стойност на сключени  договори без ДДС 2 343 201,35 

 

6. Община Разлог 

Брой ОП 6 

Обща Прогнозна стойност OП 2 759 250,00 

Брой сключени договори 5 

Стойност на сключени  договори без ДДС 908 100,00 
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7. Община Сандански 

Брой ОП 2 

Обща Прогнозна стойност OП 3 304 692,60 

Брой сключени договори 7 

Стойност на сключени  договори без ДДС 158 499,68 

 

СЪВЕТИ И КОМИСИИ 
 

Областен съвет за развитие (ОСР) 

 За осигуряване на публичност на стратегическите документи и планове на 

общините чрез Портала за обществени консултации, от представителите на общините в 

ОСР са изискани:  

1. Приетите от общинските съвети общинските планове да развитие за 

периода 2014 – 2020 г.; 

2. Междинните и окончателните доклади за изпълнението на общинските 

планове за развитие за периода 2007 – 2013; 

3. Информация за актовете, с които са приети горните документи. 

Всички документи, предоставени от общините, са изпратени към Портала за 

обществени консултации. 

Проведени са планираните две заседания на ОСР. Приети са четири решения 

и са изпълнени. 

Във връзка с взето решение на Регионален съвет за развитие на Югозападен 

район за засилване ролята на Регионалния съвет за развитие (РСР) по отношение 

ефективното и ефикасно усвояване на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ) са изискани становищата на всички членове на ОСР. 

Получената информация е обобщена и предоставена на МРРБ за следващото заседание 

на РСР на ЮЗР. 

Съгласуван Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, съгласно 

разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет и 

неговата администрация. 

Организирана и проведена среща с представители на МОН, МИ, ОСР 

Благоевград, университети, синдикални организации и други заинтересовани страни във 

връзка с изпълнение целите на ИСИС 2014 – 2020. 

Участие в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 

І. КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 

2014-2020 г.“ 

Областният управител, като титуляр в Комитета за наблюдение  по Оперативна програма 

Околна среда 2014-2020 е взел участие в двете проведени заседания за първо полугодие 

на Комитета: 
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ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ (пето поред)  е проведено на 26 февруари 2016 г. в гр. София; 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ (шесто поред) е  проведено на 19 – 20 май 2016 г. в гр. Пловдив; 

ПИСМЕНИ ПРОЦЕДУРИ за неприсъствено вземане на решение към заседанията: 15 

юни 2016 г.; 29.09.2016 09;12;2016 Г. 

ІІ. КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 

- Проведено заседание на 11.03.2016 г. 

- Проведени писмени процедури за неприсъствено вземане на решения: в 

периода: 20.06.2016 – 29.06.2016 г.; 05.07.2016 г.; 09.12.2016 г. 

ІІІ. СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА 

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА 

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ 2014-2020 

- Проведено заседание на СКН на 14 април 2016 г. в Куманово, Македония; 

- Проведено заседание на СКН на 23.06.2016 г. в гр. Кюстендил; 

- Проведени писмени процедури за неприсъствено вземане на решения. 

 

ІV. СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА 

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 

- Проведена 5-та писмена процедура, на 21 март 2016 г. за неприсъствено 

вземане на решение – представено становище; 

- Проведена 6-та писмена процедура на 25 май 2016 г. за неприсъствено 

вземане на решение. 

- През второто полугодие на 2016 година са проведени 7-ма, 8-ма, 9-та и 10-

та писмена процедура. 

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси 

Заседание на 24 февруари 2016 г. 

На заседанието е гласуван Мониторингов доклад за 2015 г. за изпълнение на 

Областната стратегия за интегриране на ромите 2012—2020 с презентация. Осигурена е 

публичност на сайта на администрацията. 

Разгледани са практики и партньорства между местните власти и 

гражданските организации за интеграция в ранна детска възраст, въвеждане на 

практиката на здравните медиатори на територията на областта, стипендиантски и 

менторски програми. 

 

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията 

Заседание на 3 юни 2016 г.: 

– Представени са резултатите от изследване на Асоциация „Прозрачност без 

граници“ „Индекс на местната система за почтеност“ и резултати от 

изследване относно лобистката дейност „Прозрачност, почтеност и 

равнопоставеност на влиянието върху политиката“; 

– Обсъден и приет Плана за действие на ООСППК за 2016 г.; 

– Обобщена е информацията за получените сигнали за корупция за 2015 г. 

Общо на заседанието са приети три решения по обсъжданите дейности. 
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Заседание на 22 декември 2016 г.: 

Представени са резултатите от анализа на база проведена анкета относно 

оценката на гражданите за възможностите за корупционно поведение и 

корупционни практики при административното обслужване в териториалните 

структури на изпълнителната власт. Осигурена е публичност с цел 

подобряване на антикорупционната среда и подкрепа на активната позиция на 

гражданите. 

 

Областна политика по здравеопазване 

Подготвена бе работна среща на областния управител, проведена на 

12.02.2016 г.,  за обсъждане на принципно приетата на 3 февруари 2016 г. и обявена на 

сайта на Министерството на здравеопазването Национална здравна карта. 

В работна среща участваха директорите на лечебни заведения и с 

представители на здравните институции на територията на област Благоевград във 

връзка с принципния проект на Националната здравна карта. Бяха разгледани всички 

становища от заинтересованите страни. 

След разглеждане на становищата от медицинските институции и отчитайки 

необходимостта от наложителна реформа в здравеопазването, бяха подготвени писмени 

предложения до Министерството на здравеопазването за конкретни промени в 

Националната здравна карта. В резултат на своевременната реакция по отношение на 

коригиращия коефициент 0,734, който намаляваше броя на леглата за активно лечение с 

30%, Министерството на здравеопазването увеличи коефициента на 0,911 и по този 

начин се повишиха броя на болничните легла. 

През 2016 год. са проведени две работни срещи с кметовете и представители  

на общини от Благоевградска област, на чиито територии има спешни медицински 

центрове. Работните срещи са във връзка изпълнението на инвестиционен проект, 

свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на 

спешната помощ. Обсъдени са и възможностите за ремонтиране на съществуващи 

медицински заведения, при условие, че няма подходящ терен за изграждане на нови 

филиали за спешна помощ. 

Комисия по заетост към Областния съвет за развитие 

През първо полугодие на 2016 г. са проведени осем заседания на Комисията 

по заетост към Областния съвет за развитие. 

Заседание на 27.01.2016 г. – разглеждане на проекта  и утвърждаване на 

държавния план-прием в държавните и общинските професионални гимназии, 

професионални училища, паралелките за придобиване на професионална квалификация 

в СОУ и специалните училища през учебната 2016/2017 година. 

Заседание на 8 юни 2016 г. - Разглеждане и оценка на заявките от 

работодатели от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Област 

Благоевград, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Заседание на 13 юни 2016 г. – Оценка и класиране на заявките от 

работодатели от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Област 

Благоевград, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  
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Комисията разгледа 644 заявки от работодатели, като за финансиране по 

програмата бяха класирани, на база получените точки по утвърдена методика на МТСП, 

45 работодателя и бе съставен резервен списък на подалите заявка по процедурата 

„Обучение и заетост“. 

Заседание на 16.09.2016 г.- Предложения на членовете на Комисията по 

заетост за сформиране на комисия за разработване на Регионална програма за заетост и 

обучение на Област Благоевград. Приемане на методика за оценка, съгласно чл. 25а, ал. 

6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/. 

Заседание на 26.09.2016 г.- .Разглеждане и одобряване на проект на 

Регионална програма за заетост на Област Благоевград за 2016 г. 

Три заседания в периода 20.12.2016 г. ÷ 23.12.2016 г.- Разглеждане и оценка 

на заявките от работодатели от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие 

на Област Благоевград, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучение и 

заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г.  

 Разглеждане и оценка на заявките от работодатели от Комисията по заетост 

към Областния съвет за развитие на Област Благоевград, за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ   „Обучение и заетост“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  

Класиране на заявките от работодатели от Комисията по заетост към 

Областния съвет за развитие на Област Благоевград, за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „Обучение и заетост за младите хора“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Класиране на заявките от работодатели от 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Област Благоевград, за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   „Обучение и заетост“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 

Областна комисия по безопасност на движението 

Заседание на 13.05.2016 г. – Доклад за опасните пътни отсечки  с най-висок 

процент инциденти и представена информация за предприетите мерки; Представена е 

информация за планираните ремонтни дейности по пътищата на територията на 

областта; Промяна на състава на комисията;  Доклад на общините за работата на 

Общинските комисии по безопасност на движението по пътищата за 2015 г. Прието 1 

решение – смяна на секретаря на комисията. 

Заседание на 30.09.2016 г. – Дейности във връзка с новата учебна година за 

опазване живота и здравето на учениците. Доклад за състоянието на жп прелезите на 

територията на областта. 

 

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

услуги в област Благоевград  2011 – 2015 г.  

Заседание на 23.02.2016 г. - Отчет за  работата на Звеното за мониторинг и 

оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. 

Мониторингът се фокусира върху напредъка при постигането на целите и 

използването на ресурсите, управлението на съответните процеси, включително 

управлението на риска, перспективите за устойчивост и необходимите корективни 
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мерки. В сравнителен аспект, на територията на Област Благоевград са разкрити и 

функционират 46 социални услуги към 31.12.2010 г., към 31.12.2015 г. на територията на 

област Благоевград са разкрити и функционират 75 социални услуги, от тях 24 за деца, 

50 за възрастни, и 1 социална услуга  /ЦСРИ –с. Долна Градешница/ се предоставят 

услуги за деца и за възрастни. 

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

услуги в област Благоевград  2016 – 2020 г.  

Заседание на 23.02.2016 г. – Разглеждане на предложения за промяна или 

допълнение към Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. 

Звеното за мониторинг прие решение за актуализация Областната стратегия 

за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г., приоритетно направление 2 „Хора с 

увреждания“ на Стратегията, като се добавя нова мярка, а именно: Разкриване на Център 

за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания. 

Заседание на 10.06.2016 г.: Разглеждане на предложения за промяна или 

допълнение към Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.; 

Разглеждане и приемане на плановете за 2017 г. на общинските стратегии за развитие на 

социалните услуги. 

Приети актуализации на Стратегията: 

- Разкриване на нова социална услуга от резидентен тип в община Гоце 

Делчев – „Кризисен център“ за деца и лица, пострадали от насилие или 

друга форма на експлоатация, с капацитет 10 места и численост на 

персонала 6 щатни бройки; 

- Разкриване на нова социална услуга от резидентен тип в община 

Сандански – „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 

психични разстройства, с капацитет от 2016-2020 г. – 15 потребителя. 

Основна дейност и фокус на услугата  ще бъдат осигуряване на грижа за 

лица с психични разстройства, нуждаещи се от 24-часова грижа; 

- Планирани услуги в Община Якоруда, капацитетът на услугата „Дневен 

център на деца с увреждания“ с териториален обхват на общините 

Якоруда и Белица, да бъде увеличен от 20 деца на 28 деца. 

Заседание на 8.12.2016 г.:  Разглеждане промените в ППЗСП и изготвяне на 

предложение за процедура за промяна на наименованията на социалните 

услуги. 

Изготвена е Аналитична справка за младежката заетост на територията на 

област Благоевград – статистически данни, реализирани програми по заетост за 2015 г., 

мерки за насърчаване на работодателите, мерки по превенция на престъпността сред 

младите хора. 

 

Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и 

областната транспортни схеми 

Изготвена е обобщена аналитична справка за автобусните линии от 

областната транспортна схема за 14-те общини на територията на областта, като са 

обобщени данните предоставени от общините. Справката е представена за разглеждане 

пред Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и 

областната транспортни схеми. 
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Проведени заседания за разглеждане на предложения за промени в областната 

и републиканска транспортна схема:  

 Заседание на 28 юни 2016 г.;  

 Заседание на 12 септември 2016 г. и  

 Заседание на 16 ноември 2016 г. (община Разлог, Банско, Гърмен, ) 

 

Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград 

Заседание на 8 април 2016 г.  – предприемане на мерки за недупускане 

разпространението на заразата от  Заразният нодуларен дерматит.  

Ангажирани са кметовете за определяне на нови площадки за екарисажи в 

случай на необходимост. С изрична заповед на областния управител е наредено свикване 

на общинските епизоотични комисии и определяне на местата за загробване на 

животните. Всички общини са представили информация за определените площадки. 

Заседание на 16 ноември 2016 -   във връзка с констатирано огнище на 

инфлуенца по птиците в Германия, Австрия, Унгария, Полша и Хърватска, както и 

огнища от африканска чума по свинете.  

 

РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Проведени работни срещи с партньори от Гърция за разработване на проектни 

предложения по Програма Гърция – България 

Работна среща на 15.02.2016 г. в Солун – среща с Главен секретар на 

децентрализираната администрация на Македония и Тракия и префекта на Централна 

Македония, Гърция. 

Работна среща на 18 март 2016 г. с представители на Епсилон ЕООД – 

разработка на проект SWAM 

Работна среща на 11 март 2016 г. – разработка на проект CORES с 

представители на Център за възобновяеми енергийни източници – Атина (CRES), 

Република Гърция,  Македонска неправителствена асоциация за приложение на соларна 

енергия „Солар“ – БЮР Македония, Кипърският технологичен университет – гр. 

Лимасол, Република Кипър, Мрежа от екологични организации „Eco-Movement Group“ 

– Република Албания и Солунският университет „Аристотел“ - Република Гърция, 

Водовод, ОКП Кочани, БЮР Македония; 

Среща на 20.06.2016 г. на Съвместния комитет за наблюдение по ТГС 

„България-Гърция“, организирана от Съвместния технически секретариат и МРРБ  – 

участвали трима експерти. 

Две работни срещи с партньори - в Щип и Кочани, Република Македония 

във връзка с изготвяне на проектни предложения по ТГС „България-Македония“.  

Областна администрация внесе две проектни предложения по Програмата за 

трансгранично сътрудничество България - Македония 2014 – 2020 г - „Интелигентни 

комунални градове“ и „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – GREEN“. 

Среща в Солун  на 01.09.2016 г. - участие във втората техническа среща  по 

проект по Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен 

регион“ на Програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България" 2014-2020 

г., организирана от Съвместния технически секретариат, която се проведе в Солун, 
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Република Гърция във връзка с проектното предложение за прилагане на мерки за 

намаляване на риска от наводнения в трансграничния регион. 

ГКПП „Кулата-Промахон“ – септември 2016 г.: Съвместно с Генералното 

консулство на Република България в Солун и Регион Централна Македония (Гърция) 

участие в инициатива за деца, лишени от родителски грижи. 

 

Одобрени проекти, финансирани от фондове и програми на ЕС 

Внесени проектни предложения през отчетния период: 

- „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – GREEN“, по Приоритетна ос 1: 

Околна среда и Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и 

устойчиво използване на общите природни ресурси на трансграничния 

регион (одобрен). 

Други инициативи на областно ниво 

 Кампания на Би Ти Ви „Да изчистим България за един ден“ - срещи, основна 

организация по популяризиране на кампанията;  

 Изготвен културен календар за 2016 г. на област Благоевград и предоставен на 

Министерство на културата. Планиране на прояви на общинско областно ниво за 

отбелязване на 100 години от Първата световна война; 

 Изготвена е Аналитична справка за младежката заетост на територията на област 

Благоевград – статистически данни, реализирани програми по заетост за 2015 г., 

мерки за насърчаване на работодателите, мерки по превенция на престъпността 

сред младите хора. 

ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

В изпълнение на задълженията на Областния управител по управление на 

имотите – държавна собственост, за годината, са извършени планираните дейности по 

управление на имотите. Извършени са проверки и съставени протоколи за всички имоти 

по управлението на областния управител. 

• Договори за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост – 7 

бр.;  

 Съставени актове за държавна собственост през отчетния период – 69 броя; 

• Заповеди за отписване на недвижими имоти от актовите книги за имотите 

държавна собственост по реда на чл. 78 от Закона за държавната собственост – 67 броя; 

• Имоти държавна собственост под управление на областния управител – 62 бр. и 

сключени договори за наем през отчетния период – 20; 

• Изготвени протоколи за извършени проверки на състоянието на имоти – държавна 

собственост, в управление на Областен управител – 2 протокола за проверката; 

• Проведени заседания на комисии за изразяване на становища, за подкрепа на 

предложения на общини до МКВП към МС на Република България – 9 протокола в 6 

общини на територията на областта; 

 Разгледани са 308 искания на физически и юридически лица за обезщетения във 

връзка с изграждането на АМ „Струма“. Издадени 251 протоколи за изплащане 

на обезщетения; 
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• Извършени са проверки за проводимостта на речните корита на територията на 

областта през 2016 г. са съставени 9 броя междуведомствени комисии, които са 

извършили на място оглед на водните басейни и корита на реките, на състоянието на 

системите и съоръженията за предпазване  от вредното въздействие на водите. 

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ  

Процесуално представителство 
В резултат от процесуалното представителство на Областния управител 

относителният дял на потвърдените от съда заповеди на Областния управител, издадени 

за оспорване на незаконосъобразни решения на общински съвети през 2016 г.,  е  87,5 %.  

Общият брой на водените дела през 2016 г. по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА е 36, от 

които образувани през 2016 г. – 21. Делът на загубените дела спрямо всички водени през 

2016 г. (включително образуваните през 2015 г.) е 14 %.  

Съдебните дела през 2016 г., които са образувани по жалби срещу заповеди на 

Областния управител, издадени на основание Закона за политическата и гражданска 

реабилитация  на репресирани лица, Закона за държавната собственост и Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи за одобряване планове на 

новообразувани имоти, са общо 23 дела.  

Гражданските дела, с голяма фактическа и правна  сложност, които се отнасят 

до имоти – държавна собственост, по които Областният управител действа като 

пълномощник на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

включително граждански и административни дела с предмет оспорване на актове, 

издадени по реда на ЗКИР, по които Областният управител действа като пълномощник 

на Министъра на регионалното развитие и благоустройството,  са 22 броя висящи дела. 

Издадените през периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. включително заповеди 

на Областния управител по реда на Закона за политическата и гражданска реабилитация 

на репресираните лица по повод на подадени заявления на правоимащи лица са общо 14 

бр. 

По Закона за достъп до обществена информация през 2016г. Областният 

управител се е произнесъл по две подадени заявления за достъп. 

 

Административно обслужване 

 

През отчетния период са предоставени общо 1695 броя услуги, от които 1456 

броя удостоверения за наличие и липса на акт за държавна собственост. Просрочията по 

предоставените услуги е 1,8 %,  

През 2016 г. регистрирани 4666 броя преписки, от които 230 жалби и сигнали 

на граждани и юридически лица и 116 молби. Изпълнението средно за годината е 94.20 

% в срок.  

Изготвен е анализ на удовлетвореността на гражданите от административното 

обслужване на база анонимна анкета и обработените данни от други канали за обратна 

връзка в изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните 

правила  за организация на административното обслужване в Областна администрация 
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Благоевград. Прилаганата практика за периодично анкетно проучване в Центъра за 

обслужване на гражданите цели да отчете оценката на гражданите за нивото на 

административно обслужване по определени показатели, да се очертаят слабите страни  

и съответно да предприемат мерки за подобряване на обслужването. 

През 2016 година се отчитат подобрение на основните показатели, като се  

потвърждава добрата тенденция от предходните години за поддържане на добро ниво на 

обслужване в Центъра за административно обслужване.  

Съгласно анализа областите за подобрение са: 

 Анкетираните по-категоричен начин сочат, че електронните услуги могат да 

подобрят за тях административното обслужване. Към момента администрацията 

предлага ограничена възможност за електронно заявяване на услуга, като напр. 

„Достъп до обществена информация“; 

 Не е напълно прецизиран процеса при заявяване на справки/консултации на 

граждани с експерти от бек-офиса, при процедури извън рамките на 

административните услуги. Организирането на навременно предоставяне на 

гражданите информация от бек офиса по конкретни въпроси би подобрило 

оценката за административното обслужване в Центъра за административно 

обслужване; 

 Организиране на обучения в комуникационни умения за служителите, които са 

по заместване в ЦАО за поддържане на добро ниво на обслужване. 

Осигурена е публичност на резултатите. 

Добра практика в администрацията, извън съставянето на риск-регистъра по 

СФУК, е оценка на корупционния риск в администрацията и административното 

обслужване. За 2016 година е извършен мониторинг на идентифицираните рискове за 

потенциални прояви на корупция и са оценени ефективността на контролите, 

въздействащи върху съответния риск. Администрацията управлява рисковете, които са с 

рейтинг над „приемлив“. 

В пряка връзка с административното обслужване е поддържането на Системата 

за информационна сигурност по ISO 27001:2013, с обхват на сертификата „Предоставяне 

на административни, правни и информационни услуги чрез Центъра за административни 

услуги“ . През 2016 г. е преминал успешен надзорен одит на системата. 

 

Човешки ресурси  

По утвърдения план за обучения на служителите са организирани и проведени 

обучения по: 

- Прилагане на Закона по обществените поръчки – надграждащо обучение; 

- Новите изменения в ЗДСл; 

- Единна информационна система на МО. 

През 2016 г. , извън утвърдения годишен план за обучения на служителите, са 

проведени 3 семинарни обучения“. Обученията са по: 

- INTERREG Гърция-България 2014-2020; 

- ИСУН 2020 – обучение за работа с Информационна система за управление 

и наблюдение. 

През отчетния период в Областна администрация Благоевград участва в 4 

национални програми и една регионална програма: 
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 НП „Старт на кариерата” - Областна администрация осигурява 

работа по програмата на двама (2) младежи през 2016 г. 

 НП „Заетост и обучения на хора с трайни увреждания“ – 2 работни 

места. 

 НП „Помощ за пенсиониране“ – 1 работно място; 

 НП „КЛИПС“ – 1 работно място (четири месеца) 

 Регионална програма на област Благоевград – 2 работни места. 

Извършен е преглед на  публикуваните декларации по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ. 

На Интернет страницата на администрацията, при спазване на изискванията на Закона за 

защита на личните данни, са публикувани декларациите на всички служители на 

публична длъжност в администрацията.  

 

ДЕЙНОСТИ ПО ОМП 

 Задачите на звеното по ОМП в администрацията са както следва:  планиране и 

поддържане на военновременната система за управление; осигуряване на граждански 

ресурси в интерес на отбраната; подготовка на територията и инфраструктурата за 

отбрана; организиране на подготовката и защитата на населението при положение на 

война, при военно и извънредно положение; гражданско планиране в интерес на 

отбраната; осигурява защита на класифицираната информация в Областната 

администрация; управление при кризи.  

За осигуряване на дейността по ОМП в администрацията са наети 4-ма 

служители по извънтрудови правоотношения по ПМС 212 за организиране на 

денонощно оперативно дежурство за поддържане на готовност на областта, общините и 

кметствата, за оповестяването при привеждане на страната от мирно на военно 

положение, при стихийни бедствия и аварии и 1 служители – старши експерт в дирекция 

“АПОФУС“ в помощ на Областния управител за изпълнението на задачите по ОМП и 

защита при бедствия и аварии и др.  

През полугодието се осъществяваше контрол по спазване на изискванията за 

защита на класифицираната информация във всичките и аспекти: документална, 

физическа и персонална.  

В регистратурите от областта са разкрити всички необходими регистри, 

осигуряващи нормалната работа по документооборота на класифицирани документи и 

материали.  

Отдадени са всички задължителни заповеди, без които не може да функционира 

една организационна единица и регистратура за класифицирана информация. Не е 

регистрирано нарушение за сигурността на класифицирана информация. Познава се и се 

спазват изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и наредбите. Дейността бе проверена и 

утвърдена от ТД „Национална сигурност“ – Благоевград с протокол. 

През 2016 г. е организиран и проведен специализиран семинари във връзка с 

организиране регистрирането и обучението на доброволните формирования на 

територията на областта – 14 доброволни формирования във всички общини.  

Във връзка с изготвянето на Плана за защита при тероризъм на общините на 

територията на област Благоевград бе проведен семинар под ръководството на областния 

управител. 
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С настъпването на летния сезон и повишаване на опасността от горски и полски 

пожари, беше издадена  заповед за пожарна безопасност.  

В изпълнение на чл. 64, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия през 2016 г. 

са актуализирани Областният план за защита при бедствия и общинските планове. През 

полугодието бе актуализиран и Областният план за защита при тероризъм. 

На територията на областта са изградени 14 бр. ПРНО (дежурни по ОбСС) във 

всички общини, дежурен по ОСС, дежурен при ОЦ към РД ПБЗН Благоевград. 

Организирано е денонощно оперативно дежурство на Областния съвет по 

сигурност и в 14-те общини от областта. Осигурена е стационарна и мобилна свръзка с 

всички общини на територията на областта. 

Оповестяването на ръководните органи и населението за видовете опасности се 

осъществява от дежурния по Областен и Общински съвети за сигурност по действащата 

комуникационно-информационна система на министерството на вътрешните работи 

(МВР) с използване на мрежите на обществените далекосъобщителни оператори, 

предоставящи гласова телефонна услуга (телефоните и телеграфните канали на БТК - 

ЕАД), БНТ, БНР, местните оператори (кабелни и ефирни) осъществяващи радио и/или 

телевизионни дейности и местните радиоретранслационни възли, както и мобилните 

оператори на територията на областта. 

Водосборите на р. Струма и р. Места се следят от дежурните в „Напоителни 

системи” ЕАД. Информация за хидрометеорологична обстановка се получава от 

Хидрометеорологична станция Благоевград (ХМС) Благоевград и ОЦ при РД ПБЗН– 

Благоевград. Разпространява се ежедневен информационен бюлетин от РД на ПБЗН. 

През годината са проведени две планирани тренировки на Щаба за изпълнение 

на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб със 

задействане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО) на органите 

на изпълнителната власт.  

Съгласно чл. 12 и чл.13 от Наредбата за отсрочване от повикване във 

въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, бяха изготвени за 

следващата календарна година, предложения от контролни числа за отсрочване на 

резервисти и техника. 

Проведени са две планирани заседания на Областния съвет за сигурност и 8 

мероприятия за повишаване на подготовката на органите за управление и дежурните. 

 


