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Докладът за дейността на Областна Администрация Благоевград обхваща периода 

01.01.2015 – 31.12.2015 г, като отчита  дейностите, извършени от администрацията 

свързани с упражняването на правомощията на областния управител.  

 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 пар. 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; 

 Административно и информационно обслужване; 

 Управление на човешките ресурси.  

  

 

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

 

1. 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 31.12.2015 г. 31 щата. По служебно правоотношение 23, 

от които заети 22 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 са: финансов контрольор; служител по 

сигурността на информацията. Функциите на длъжност регистратор на „Класифицирана 

информация“  и служител по сигурността на информацията са вменени като допълнителни 

функции на двама служители от щатния персонал. 

Служителите са пряко подчинени на съответния директор на дирекцията. Чрез 

настоящата структура се постига добра вътрешната комуникация и оптимизиране на 

работните процеси. 
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2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНРОЛ  

Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и 

действията на органите от местното самоуправление и местната администрация за периода 

01.01.2015 – 31.12.2015 г. от експертите по „Административен протокол” са били 

проверени всички протоколи на Общинските съвети на територията на областта и са 

върнати решения, както следва:  

Общ брой проверени решения на общинските съвети 

за отчетния период. 

3617 

Брой на върнатите решения за преразглеждане от 

общинските съвети на общините в областта 

224 

Бой преразгледани в срок от върнатите за 

преразглеждане решения 

149 

Спрените от ОУ решения на ОС за отчетния период. 75 

Делът на потвърдените от съда заповеди на ОУ за 

спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени 

решения на ОС е 90%. 

 

 

Разпределение на разгледани, върнати и оспорени решения на 14-те общински 

съвета на територията на област Благоевград 

Общински съвет Върнати 

решения 

Оспорени 

решения 

ОБЩ БРОЙ ПРОВЕРЕНИ 

Банско 7 0 258 

Белица 14 2 158 

Благоевград 7 1 594 

Гоце 

Делчев  

1 0 205 

Гърмен 13 6 179 

Кресна 11 5 185 

Петрич 14 1 281 

Разлог 1 1 406 

Сандански 55 20 425 

Сатовча 16 2 181 

Симитли 2 0 311 

Струмяни 6 0 146 

Хаджидимо

во 

52 30 125 

Якоруда 25 7 153 

ОБЩО 224 75 3617 
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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“. 

През 2015 година продължи утвърдената добра практика за провеждане на срещи 

с органите на местното самоуправление – представители на общинските съвети и 

общинските администрации във връзка с упражняването на административния контрол с 

цел уеднаквяване на практиките и подобряване на процесите по приемането на решенията 

от общинските съвети.  Общият брой на проведените срещи във всички четиринадесет 

общини на територията на областта са 16 (шестнадесет). 

Процентен дял на върнатите решения по общини спрямо приетите от съответния ОбС  
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3. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 

3.1 ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ФУНКЦИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2015 Г. 

 

  Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни 

сгради 

 

Съгласно подадена информация от общините в началото на програмата 

допустимите сгради за област Благоевград са били общо 545, разпределени в общините 

Банско -1 бр., Благоевград – 473 бр., Гоце Делчев – 20 бр., Разлог – 2 бр., Сандански – 

26 бр. сгради.  

Към края на 2015 г. броят на сключените договори между общините и 

сдруженията на съсобствениците и одобрени техни заявления за интерес и финансова 

помощ са 152.  

Областният управител прилага контролни функции при реализирането на 

програмата на следните етапи: 

• Допустимост - При подаване Заявлението за интерес от страна на 

Сдружението на съсобствениците и одобрението от общината – Областния управител 

подписва Контролен лист Приложение 13 за допустимост на сградата. 

• В качеството си на представител на държавата подписва тристранния 

Договор за целево финансиране с Българската банка за развитие, кмета на общината, като 

упълномощен представител на СС и анексите по този договор за избраните изпълнители 

на фаза 1 и фаза 2. 

• Наблюдава процеса по обновяването на жилищните сгради на своята 

територия в изпълнение на договора за целево финансиране, включително участва в 

приемателните комисии за обектите, и подписва всички протоколи по време на 

строителството. 

• С ПМС 282 от октомври 2015 са допълнени Контролните функции от страна 

на ОУ по отношение на въведените референтни стойности за отделните дейности с цел 

гарантиране ефикасното разходване на средствата, които се актуализират на три месеца 

при необходимост. Всяка община ще следва задължително да се съобразява с 

публикуваните референтни стойности за отделните дейности. 

• Референтните стойности следва да бъдат прилагани от общината при 

определянето на прогнозните стойности за възлагането на допустими дейности по 

националната програма, независимо от реда на възлагане и вида на поръчката по смисъла 

на Закона за обществени поръчки. 

• При изпълнение на СМР –осъществява мониторинг на дейностите и 

подписване на актове и протоколи за откриване на строителни площадки, извършените 

строително-ремонтни дейности, както и приемане и въвеждане в експлоатация на 

сградите.  

На заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие са отчетени 

отличните резултати за област Благоевград – по-точно община Благоевград,  като са 
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дадени за пример добрите практики - добра информационна кампания, цветово 

райониране на кварталите, схема на сградите, участващи в програмите за енергийна 

ефективност. 

 

Изработване на Областната здравна карта 2015 г. за област Благоевград 

 

Комисия, назначена от министъра на здравеопазването с председател 

областният управител прие  Областната здравна карта,  изготвена съгласно утвърдена 

Методика, като бяха търсени оптимални решения за осигуряване достъп на населението 

до медицинско обслужване и качествени здравни услуги.  

Областния управител своевременно реагира по отношение на коригиращия 

коефициент 0,734, който намаляваше броя на леглата за активно лечение с 30%. В отговор, 

на което Министерството на здравеопазването увеличи коефициента на 0,911 и по този 

начин се повишиха броя на болничните легла. 

Комисията прие отправените коригиращи предложения на Районната колегия 

на Български лекарски съюз и Специализираната болница за активно лечение по 

онкология „Св Мина“, които са свързани с увеличаване броя на специалистите в 

Първичната извънболнична медицинска помощ и с увеличаване броя на леглата за 

лъчетерапия от 13 на 33 за областта.  

С предложената Областна здравна карта се цели да бъде  гарантирана  

равнопоставеност и достъп до здравни услуги за цялото население, при достатъчна по 

обем, своевременна и качествена медицинска помощ.  

Заседание на Областния съвет по здравеопазване – 13 ноември 2015 г., 

Приемане на Здравната карта. 

 

 

Развитие на международното и европейско сътрудничество, като фактор за 

постигане на интегриран и качествен растеж, трансфер на добри практики 

 

Подписан бе Меморандум за сътрудничество с Първи източен планов регион 

от република Македония – двете страни се споразумяха  да създадат съвместна рамка за 

действие, която има за основна цел ефективна регионална политика за балансирано 

развитие чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Продуктивното 

сътрудничество между двете институции, насочено към подобряването на качеството на 

живот на населението в трансграничния регион в културната, социална и икономическа 

област, ще се осъществява чрез подобрен обмен и управление на човешките ресурси, чрез 

обмен на информация, опит и идеи. 

Полагат се  усилия за разработване на съвместни (интегрирани) проектни 

предложения в областта на опазване на околната среда,  регионалното развитие, 

човешките ресурси, оползотворяване на възможностите за устойчиво развитие на целия 

туристически отрасъл и др.  

По Първа покана на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България – Македония 2014 -2020 се подготвя проектно предложение 
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„Общо бъдеще за зелени сгради“ - модернизация и мерки за повишаване на енергийна 

ефективност в публични административни сгради“. 

Подобряване на координацията при правенето на политики между органите 

на държавна и местна власт, структури на гражданското общество и бизнеса 

Областна администрация взе участие в създаването на Регионална партньорска 

мрежа за прилагане и популяризиране на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация на местно ниво – подписан бе Меморандум за сътрудничество от 18 

организации в трансграничния район Гърция – България. Мрежата е резултат от дейности 

по стратегически проект по Програмата ИНТЕРРЕГ ІV С за териториално сътрудничество 

Гърция – България. 

 

 

3.2 ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

Изпълнение на НП „Подкрепа за заетост“ 

По оперативна програма „Подкрепа за заетост“ за срок от 4 месеца бяха 

назначени 330 лица от област Благоевград - 12 общини. Разпределението на работните 

места по месторабота се осъществи пропорционално на броя на безработните във всяка от 

общините на областта с решение на Комисията по заетост към Областния съвет за 

регионално развитие.  

Областният управител бе работодател и администрацията поддържаше 

съответните досиета, ведомости, отчетни документи и изплащане на заплати, проведе 

планираните обучения. Работата на лицата, назначени от Областния управител, бе 

свързана с реализиране на  превантивните дейности и мерки за защита от бедствия, 

възникнали от обилните валежи, и с необходимост от предприемане на своевременни 

мерки за преодоляване на потенциалния риск от наводнения в областта. 

 

През периода на програмата назначените успешно реализираха дейности по 

поддръжка и почистване на пътища и прилежаща инфраструктура. От страна на 

администрацията бе осигурена възможност за обучаване на новопостъпилите по 

програмата, воденето и отчитането на документацията, както бе постигнато 100% 

верифициране и възстановяване на средствата за работна заплата за сметка на ОП „РЧР“ 

2007-2013 г.     

 

3.3 ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАПАЦИТЕТ 

 

Проект   „Надграждане на компетентността на администрацията и 

повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна 

администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ 

Към м. май 2015г. приключиха дейностите по проект „Надграждане на 

компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и 

професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез 

целенасочени езикови обучения“, Договор № А13-22-33/10.05.2014 г. по схема за 

финансиране по приоритетна ос IІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 
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2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма 

„Административен капацитет” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13. На 

10.07.2015 год. бе изпратен Окончателен технически доклад по изпълнението на проекта.  

верифицирани са разходите. 

По проекта бяха проведени 44 човеко обучения  на английски език  в Института 

по публична администрация  за : •Английски език за юристи – 5 служители; 

•Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс)  - 10 служители •Делови 

умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения на английски език – 12 

служители; •Английски език за работа с институциите на ЕС – 17  служители; 

По ключови компетенции бяха  проведени общо 30 човекообучения –нива А1 

и А2 

15 са обучените служители от общата и специализирана дирекции в ОА, които 

получиха сертификати за ниво А1 и А2 по гръцки език за 200 уч. часа. 

Проект „Подобряване на административния капацитет на ОА Благоевград, 

чрез повишаване на експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност 

на публичните услуги“ 

Приключен на проект „Подобряване на административния капацитет на ОА 

Благоевград, чрез повишаване на експертния потенциал на служителите за по-висока 

ефективност на публичните услуги“ по Оперативна програма Административен 

капацитет“ със 100 % верифицирани разходи. 

Участие на Областна администрация в Проект “Интегрирана информационна 

система на държавната администрация – гаранция за прозрачност и ефективност“ на 

Министерски съвет 

3.4  УЧАСТИЕ В КОМИТЕТИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ 

ПРОГРАМИ 2014-2020 

 

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 

Областният управител, като титуляр в Комитета за наблюдение  по Оперативна 

програма Околна среда 2014-2020 – проведени за 2015год. са 5 заседания на Комитета за 

наблюдение и 3 писмени процедури за взимане на решения. Извършен бе анализ за 

определяне на функциониращи и нефункциониращи проекти, изпълнявани по процедури 

на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетните оси на 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и въз основа на резултатите от него се 

извърши удължаване на сроковете за изпълнение на дейностите по тези проекти до 31 

декември 2015 г. Одобрени бяха  Методология и критерии за оценка на проектни 

предложения по процедура „Създаване на информационна система за докладване на данни 

за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг 

на КАВ в реално време“ по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния 

въздух“ на оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ 

 

СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА 

ИНТЕРРЕГ ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 2014 – 2020 

1. Проведено заседание на 11 юни 2015 г- в гр. Банско 

Одобрение на Годишен доклад за изпълнение на Програмата за 2014 година 
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Представяне на постигнатите резултати през периода 2007 – 2013 

Представяне на Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за 

предприсъединителна помощ България – Бивша Югославска Република Македония 2014 

– 2020 

2. Проведено заседание на 3 септември 2015 г. в гр. София 

Представяне на Правилата на процедурите на СКН 

Представяне на Пакета документи за кандидатстване по Първата покана за 

набиране на проектни предложения 

Представяне на Комуникационната стратегия на Програмата 

3. Писмена процедура за одобрение на пакет документи: 

Изменение на Насоките за кандидатстване по първата покана за набиране на 

проектни предложения 

Длъжностна характеристика за позиция „Експерт по мониторинг на 

инвестиционни проекти“ в Съвместния секретариат на Програмата 

Длъжностна характеристика за позиция „Ръководител на звено за 

осъществяване на верификация на разходите на българските партньори“ 

4. Писмена процедура за приемане на протокол от проведено заседание на 03 

септември 2015 г. 

 

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. 

 

1.  Първо предварително заседание на Комитета по наблюдение на Програмата 

за развитие на селските райони 2014-2020 г., на 16 март 2015 г. 

Вътрешни правила за работа на КН на ПРСР 2014-2020 г.  

Одобрени критерии по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

2. Заседание на КН на ПРС на 21 май 2015 г. 

КН одобрява критериите за подбор на проектни предложения  по подмярка 6.1. 

„Стартова помощ за млади земеделски стопани” 

Одобрява критерий 5 «Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови 

работни места» «Проекти, които водят до създаване на нови работни  места и заетост в 

рамките на земеделското стопанство, при създаване на: 1 ново работно място -10 точки; 

при създаване на 2 нови работни места – 11 точки и създаване на над 2 нови работни места 

– 12 точки.» 

Одобрен критерии „Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат 

завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство».  

«Кандидатът да има завършено средно и/или висше образование в областта на 

селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със 

земеделска насоченост». Максимален брой точки за посочения приоритет 10. 

КН одобрява критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 

19.2”Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ 

Одобрява критерии за оценка на проекти по под-мярка 6.1 „Стартова помощ за 

млади земеделски стопани“ и Критерии за оценка на стратегиите за ВОМР. 

3. Писмена съгласувателна процедура на Комитета по Наблюдение На ПРСР  

2014-2020 г. - 07-22.04.2015 г. 
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Комитетът за наблюдение приема предложените от Управляващия Орган на 

Програмата критерии за оценка на проектни предложения по под-мярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности” от ПРСР (2014-2020 г.) 

 

ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. 

Проведено Единадесето заседание на тематична работна група за разработване 

на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на 30.04.2015 г. 

Одобрен вариант на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. от 

Европейската комисия на 15.06.2015 г. 

 

3.5 СЪВЕТИ И КОМИСИИ КЪМ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 

Областен съвет за развитие 

Областен съвет за развитие –организирани и проведени са 2 заседание на ОСР 

/на 11 май 2015 и 17 декември 2015г./ ,   взети 7 бр. важни решения, касаещи стратегически 

проекти за областта към Целенасочената инвестиционна програма за слаборазвитите 

райони от програма на Правителството за стабилно развитие на България 2014-2018 г., 

приемане на Областна стратегия за социални услуги 2016 – 2020. Сформирано бе Звено за 

мониторинг на областната стратегия за развитие 2020. Събрани са актуални данни по 

индикаторите за наблюдение на постигнатия напредък по изпълнение на Регионалния 

план за развитие на югозападен район през 2015  

За насърчаване на сътрудничеството между общините в пограничните райони 

на заседанията бе осигурена информация по програми и проекти, финансирани от 

европейските структурни фондове, представена информация „Възможности на общините 

по оперативните програми в новия програмен период 2014-2020“ и индикативната 

годишна програма за следващата година. 

Проведени заседания: 2 бр. На 11.05.2015 г. и на 17.12.2015 г. 

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие 

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие – проведено 1 заседание. 

Разгледани бяха важни въпроси в сектора като либерализация на енергийния пазар, анализ 

на потенциала и използването на възобновяемите енергийни източници в област 

Благоевград, промени в реда, по който ще се осъществява мониторинга на референтните 

стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.  

Заседание на съвета - 10.12.2015 г. 

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси 

Проведени заседания: 2 бр.  

07.04.2015 г. –  отчет за дейността през 2014 г.  Отбелязване на рождения ден 

на ромите с неправителствени организации. 

14.12.2015 г. – Представяне на оперативните планове на общините за 

изпълнението на интеграционните политики за 2016. Дискусия за решаване на проблемите 

в Гърмен.  
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Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията 

Проведено заседание на 23.06.2015 г. Дневен ред: 1. Доклад на Ген. Чавдар 

Червенков. 2. Представяне резултатите от проведено анкетно проучване мнението на 

потребителите на административни услуги относно проява на корупционно поведение от 

страна на служителите в администрациите. Анкетното проучване бе проведено по общини 

и в областна администрация. 

Проведено заседание на 15.12.2015 г. 1. Доклад на Елеонора Николова – 

НЦППКОП 2. Обсъждане на въведените антикорупционни мерки в териториалните звена 

на изпълнителната власт и извеждането им като добри антикорупционни практики.  

Областен съвет за тристранно сътрудничество 

Проведено заседание на 27.11.2015 г. Обсъждани теми: - Състоянието на пазара 

на труда по отношение на младежката безработица в област Благоевград. - Обсъждане на 

предложение за създаване на Съвети за тристранно сътрудничество на ниво общини. 

Експерт: Красимира Крумова 

Областен съвет по здравеопазване 

Среща с ЦСМП И ФСМП за изграждане на нови филиали за спешна 

медицинска помощ 

Комисия по заетост към Областния съвет за развитие 

Проведени заседания – 2 бр.:  

27.01.2015 г. - Утвърждаване на План- приема на училищата 

03.06.2015 г. – Определяне броя на работните места по проект „Подкрепа за 

заетост“ в общините в област Благоевград  

Областна комисия по безопасност на движението 

Проведено заседание –09.04.2015 г. дневен ред: Статистика за ПТП –та на 

територията на ОД на МВР Благоевград за периода 01.01.2015г. - 31.03.2015г. Доклад от 

общините за работата на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата 

за 2014г. Представяне на Плановете за работа на общинските комисии по безопасност на 

движението по пътищата за 2015г.  

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

услуги в област Благоевград 2011 – 2015 г.  

Проведени заседания:  

10.02.2015 г. Дневен ред: Отчет за 2014 година, избор на работна група за 

изготвяне на ОСРСУ 2016 - 2020,  

02.12.2015 г. – Представяне на ОСРСУ 2016 – 2020. Избор на състав на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Благоевград 2016 -  2020 

г. Разглеждане плановете на общините за развитие на социални услуги 

Регионален консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата 

Проведено заседание: 10.03.2015 г. Дневен ред: Доклад за състоянието и 

изпълнението на дейностите по опазване на горските територии в обхвата на 

благоевградска област през 2014 г. Готовност на структурите по отношение на 

превенцията и борбата с горските пожари. Обсъждане на съществуващи проблеми по 

отношение взаимодействието между институциите имащи отношение по опазването на 

горите, дивеча и рибните ресурси 
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Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и 

областната транспортни схеми 

Проведени консултации с превозвачите от областта и общините. 

Проведено заседание на Комисия за разглеждане на предложения за промени в 

републиканската и областната транспортни схеми – Протокол 11 май 2015 г. 

 

Епизоотична комисия за област с административен център – Благоевград 

Комисията е провела през 2015 г. едно заседание във връзка с констатиран случай 

на нодуларен дерматит, 

Комисията прие решения и предприе мерки за недопускане на разпространението 

на заболяването на територията на област Благоевград до ликвидиране на заразата. 

 

4. ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО 

 Дейности по Закона за устройство на територията  

Експертите „Регионално развитие“ към дирекция АКРРДС организират и 

координират работата на Областния експертен съвет по устройство на територията по 

отношение на постъпилите проекти за разглеждане. 

Областният съвет за устройство на територията е провел едно заседание за 2015 

г.  Административните услуги, които са предоставени за периода 01.01.2015-31.12.2015 г. 

са 4 % от дела на административните услуги, които са изпълнени в администрацията. 

 Одобрение на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на 

техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община: заявени са 5, 

одобрени – 4 проекта; 

 Разрешение за изработване на ПУП, попадащи в повече от една община – 2; 

 Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и 

разрешение за строеж  - 1; 

 Издаване на удостоверения – 36; 

 Издаване на разрешения за строеж за обекти на техническа инфраструктура 

с обхват и значение за повече от една община – 4; 

 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива – 1 и др. 

 

Дейности във връзка с прилагане на Закона за водите 

Установяване на техническото и експлоатационното състояние и аварийното 

планиране и предприетите превантивни мерки по отношение на водните обекти – язовири, 

хвостохранилища, шламохранилища, сгуроотвали, ВиК системи, открити рудници, 

кариери (водоеми и езера) за добив на инертни материали и др. на територията на Област 

Благоевград в изпълнение на Заповед на Министър-председателя на Р. България: за 2015 

год. – 4 комисия;  
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Проверка на проводимостта на речните легла и съществуващите мостови 

съоръжения над тях, както и проверка на състоянието на съществуващите корекции на 

реки, дерета и диги - Област Благоевград в изпълнение на Заповед на Министър-

председателя на Р. България: за 2015 год. – 4 комисии. Направени са проверки по 

течението на основните речни легла, дерета и язовири на територията на областта. 

През 2015 г. са назначени 12 броя междуведомствени комисии, които са 

извършили на място оглед на 32 обекта, предложени от кметовете на общини за 

финансиране от МКВП към МС. 

 

Дейности по одобряване на плановете на новообразуваните имоти (ПНИ) на 

земите по параграф 4 от ПЗР на ППЗСПЗЗ  

  

Одобрени със заповед на Областния управител План на новообразуваните имоти 

по общини: 

Община Кресна:  шест броя населени места / Няма подадени възражения срещу 

плановете. 

Община Разлог:  7 броя местности в град Разлог / Няма постъпили възражения 

срещу ПНИ. 

Община Сандански:      

землище с. Белевехчево / Постъпили са 7 броя възражения срещу ПНИ – 

изпратени в Районен съд – Сандански; 

- Землище на село Дебрене / Постъпили 11 броя възражения срещу ПНИ – 

изпратени в Районен съд – Сандански; 

 

Издадени заповеди за изменение на ПНИ след съдебни решения - 3 заповеди; 

Участие в комисии за изменения на ПНИ в община Благоевград и  

община Сандански, съгласно § 4к, ал. 12 от ЗСПЗЗ - общо 14 заседания; 

Удостоверения за влезли в сила ПНИ за отделни имоти, необходими за 

продължаване процедурата в общините за изплащане на обезщетенията - 46 

удостоверения; 

Изготвени констативни актове за одобрени ПНИ в Община Благоевград за влезли 

в сила заповед за одобряване през 2013 година - 8 населени места; 

 

 

Работа с териториалните звена на централната изпълнителна власт 

Пред областния управител се отчита 24 териториални звена на изпълнителната 

власт. Всички звена са представяли периодични и годишни отчети за 2015 година. 

Създадена е добра координация на работа на администрация и териториалните 

структури, както в областните съвети и комисии, така и в сформираните работни групи и 

комисии за изпълнението на конкретни задачи. 

 Организационно-техническа подготовка на избори 
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През 2015 г. бяха проведени местните избори за общински съветници и кметове 

на общини и кметства. Постигната бе в пълна степен съгласуваност на действията между 

областна администрация, териториални структури и 14-те общински администрации на 

територията на областта.  

Всички дейности са проведени в съответствие с указаните срокове. Брой на 

регистрираните преписки през 2015 във връзка с провеждането на изборите и референдума 

е 47, като общият брой входящи и изходящи документа е 80. 

Областна администрация осигури необходимата координация и с 

професионалния подход на всички институции, участващи в подготовката и 

провеждането, и изборите и референдума се проведоха законно при осигурен ред и 

сигурност, което гарантира демократичния вот на гражданите. 

 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЛАСТТА. ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ 

- 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. 

 

 Издадени актове за публична и частна държавна собственост: Общият брой 

на съставените актове през 2015 спрямо 2014 г. се е увеличил с 33% и за  

2015 г. е 110, от тях: за имоти частна държавна собственост – 97; за имоти 

публична държавна собственост – 13; на парцели, включени в стопанските 

дворове – 9. 

 Отписване на имоти – държавна собственост от актовите книги:  Общ брой 

деактувани имоти за 2015 г. – 82 (осемдесет и два), като увеличението 

спрямо 2014 е повече от 2 пъти.  

 Отчетността на актовете за имотите – държавна собственост се отразява в 

Главен регистър на имотите – държавна собственост и в Спомагателни 

регистри за публична и мастна държавна собственост 

Продажба на имоти 

В периода са извършени 9 броя продажби на недвижими имоти - частна държавна 

собственост: 

 Продажба на имоти в управление на областния управител 3  броя с обща 

стойност 168 332 лв.; 

 Продажби на държавни имоти на територията на областта под управление 

на други ведомства – 6 броя. 

 

Управление на имоти – държавна собственост  
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Под управление на областния управител са 51 имота – държавна собственост. За 

годината са изпълнени планираните дейности по управлението и отчета. 

 Издадени заповеди за проверки на състоянието на имоти-държавна 

собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград – 2 броя; 

 Издадени протоколи по административни преписки за изплащане на 

обезщетения за АМ-Струма Лот 2 и Лот 3 – 19 броя; 

 Изготвени протоколи за извършени проверки на състоянието на имоти-

държавна собственост, в управление на Областен управител на Област Благоевград  – 7 

протокола; 

 Отдадените имоти под наем за отчетния период са 19 бр. с приходи от наем 

51 430 лв., като се задържа нивото на приходите спрямо предходните години. 

 

 

6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА  

Процесуално представителство 

В резултат от процесуалното представителство на Областния управител 

относителния дял на потвърдените от съда заповеди на Областния управител за оспорване 

на незаконосъобразни решения на общински съвети е  98,4 % от приключилите дела с 

влезли  в сила решения на съда  /. Общият брой на водените дела през 2015 г. по чл. 45, ал. 

4 от ЗМСМА е 86, като 63 дела са приключени с влязло в сила решение, от които 62 – 

спечелени, а едно загубено дело от всички приключили дела през  2015 г.  

Съдебните дела през 2015 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, по Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи за одобряване планове на новообразувани 

имоти, Закона за кадастъра и имотния регистър са общо 30 дела.  

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

имоти – държавна собственост, по които Областния управител действа като пълномощник 

на Министъра на регионалното развитие и благоустройството са 18 броя висящи дела. 

Издадените през 2015 г. заповеди на Областния управител по Закона за 

политическата и гражданска реабилитация на репресираните лица по заявления на 

правоимащи лица са общо 11 бр. 

По Закона за достъп до обществена информация за 2015 г. сме се произнесли по  

4 броя заявления. 

Административно обслужване  

През 2015 г. администрацията инициира и осъществи сключване на споразумение 

за комплексно административно обслужване с общините на територията на областта. 

Беше извършен анализ на процедурите по изпълнението на административни услуги и 

оценена възможността за прилагане на КАО в определени услуги. Споразумението е 
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рамка, която още ще предостави възможността на общинските администрации да 

инициират комплексни услуги, в които областна администрация е страна.  

Във връзка с прилагането на съвременен процесен модел на организация на 

административното обслужване в Центъра за административното обслужване, както и 

осигуряването на Административно информационна система с високи критерии на защита 

на сигурността на информацията. Администрацията защити сертификата през 2015 г. по 

международния стандарт за информационна сигурност ISO 27001:2013 г. след надзорен 

одит, който потвърди нивото на системата. 

 

През 2015 г. регистрирани входящи преписки са 4 562, като инициираните 

преписки от администрацията – 1593. Общият брой обработени входящи и изходящи 

преписки за 2015 г. е 6 155 бр. Изпълнението на входящите преписки е на 95,2 % в срок. 

В периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. в администрацията по 135 жалби и сигнали 

са предприети действия и проверки за изясняване на обстоятелства. 12 (дванадесет) от 

сигналите, които се отнасят до дейността на териториалните структури на изпълнителната 

власт са разгледани и обсъдени на заседания на комисия по предложенията и сигналите на 

граждани, организации и омбудсмана, назначена от областния управител на основание чл. 

7а, ал. 1 от Устройствения правилник на областните администрации. Преписките, които 

не са в компетентностите на областния управител са изпратени в срок по компетентност. 

 

Предоставени административни услуги  

През 2015 г. са предоставени административни услуги и консултации с общ брой 

1521.  

Основният дял е на услугите с област на функционална компетентност „Държавна 

собственост“ се запазва спрямо предходните периоди и е с процентен дял от 94,5%. 

Общ брой издадени удостоверения за наличие или липса на АДС в периода са 

1253 (хиляда двеста петдесет и три) броя, от които: 

-  669  бр. са изпълнени като обикновена услуга; 

-  136 - бърза услуга и  

- 449 - експресна услуга. 

Дейността по управление на държавната собственост обхваща и изготвяне на 

писма, становища, протоколи, справки по регистри по постъпили в Областна 

администрация Благоевград заявления, сигнали и друга кореспонденция.  

От сравнителни данни за услуги и процедури във функционално направление 

„Държавна собственост“ се отчита увеличение на услугите по издаване на удостоверение 

за наличие или липса на АДС, което е с 20% увеличение спрямо 2014 г. и се запазва 

тенденцията на постоянно нарастване на заявените услуги в годините. 
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Човешки ресурси  

Планираните обучения на служителите за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. са 

изпълнени чрез реализирани проекти по ОПАК, като са обучени всички служители по 

езикови обучения. Общият брой на сертификатите е  64. През периода 01.01.2015 – 

31.12.2015 г. са проведени обучения на 32 служители, включително и служителите 

назначени по НП „Старт в кариерата“, в направления: 

 Езикови обучения; 

 Противодействие на корупцията; 

 Правно-нормативно обслужване; 

 Социално предприемачество; 

 Административно обслужване. 

През 2015 г. в Областна администрация Благоевград имаше сключени договори с 

Агенция по заетост по 3 национални програми. 

НП „Подкрепа за заетост“ – наети лица 329 за срок от 4 месеца 

НП „Старт на кариерата” - Областна администрация осигурява работа по 

програмата на 5 младежи през 2015 г. 

НП „Заетост и обучения на хора с трайни увреждания“ 

Областна администрация Благоевград осигурява 1 работно място.  

 

7. 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 
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отбраната; осигурява защита на класифицираната информация в Областната 

администрация; управление при кризи.  

За осигуряване на дейността по ОМП в администрацията са наети 5 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 – мл. експерт в дирекция “АПОФУС“ в помощ на 

Областния управител за изпълнението на задачите по ОМП и др.  

През годината се осъществяваше действен 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 

констатиран нерегламентиран достъп до 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 2015 г. е организиран и проведен специализиран семинар във връзка с 

организиране регистрирането и обучението на доброволните формирования на 

територията на областта – 14 доброволни формирования във всички общини. 

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

пожари, беше издадена  заповед пожарна безопасност. Кметовете на общини са 

организирали със заповеди доброволните формирования.  

В изпълнение на чл. 64, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия през 2015 г. са 

актуализирани Областният план за защита при бедствия и общинските планове.  

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

всички общини, дежурен по ОСС, дежурен при ОЦ към ОУПБЗН 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. 
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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 ОУПБЗН– 

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

Проведени са две 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.  

За зимния сезон 2015-2016 г. е извършена планираната подготовка: 

Актуализиране на щабовете за координация и Списъците с осигурената техника за зимно 

поддържане на общините; Областно пътно управление представи актуализиран 

Оперативен план за подготовка на пътната мрежа на област Благоевград за зимен сезон 

2015-2016 г.; в Регионална дирекция ПБЗН бяха въведени база данни на силите и 

техниката от областта в електронен вариант на СНАВР; Координирахме проверката на 

състоянието на снегопочистващата техника, собствена и на фирмите, с които са сключени 

договорите от кметовете на общини; Организира се здравното и медицинско обслужване 

на населението; Извършена е подготовка на училищата за работа при утежнена зимна 

обстановка; Регионалната здравна инспекция изготви и представи за съгласуване План за 

защита при бедствия.  

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. 

През годината са проведени планираните две заседания на Областния съвет за 

сигурност и 14 мероприятия за повишаване на подготовката на органите за управление и 

дежурните. 

 

 


