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Докладът за дейността на Областна Администрация Благоевград обхваща периода 

01.01.2014 – 31.12.2014 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. Функцията е по поддръжка на ГКПП е структурирана в общата 

администрация.   

Управлението на човешките ресурси и финансовото управление се осъществява в 

дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на 

собствеността”.  

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

персонал  37 към 31.12.2014 г., от които по служебно правоотношение 27 и по трудово – 

10, извънщатен персонал по ПМС 66 – 3 служители, извънщатен по ПМС 212 – 5 

служители. Общата администрация е с щатна численост 11 служители, а 

специализираната – 22. 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. 

Не са формирани отдели и сектори в дирекция АКРРДС и дирекция АПОФУС, 

като всички служители в дирекциите са пряко подчинени на директора на дирекцията. 
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Чрез настоящата структура се постига добра вътрешната комуникация и оптимизиране на 

работните процеси. 

  

 

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 

01.01.2014 – 31.12.2014 г. от експертите по „Административен протокол” са били 

проверени протоколи и върнати решения на Общинските съвети на територията на 

областта, както следва:  

Общ брой проверени решения на общинските съвети 

за отчетния период. 

3423 

Брой на върнатите решения за преразглеждане от 

общинските съвети на общините в областта 

226 

Бой преразгледани в срок от върнатите за 

преразглеждане решения 

180 

Спрените от ОУ решения на ОС за отчетния период. 47 

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 2 0 225 

Белица 2 0 118 

Благоевград 98 18 757 

Гоце Делчев  4 2 156 

Гърмен 6 0 144 

Кресна 3 0 141 

Петрич 24 3 301 

Разлог 6 1 304 

Сандански 34 5 353 

Сатовча 7 0 160 

Симитли 5 0 314 

Струмяни 9 0 124 
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Хаджидимово 22 18 207 

Якоруда 4 0 119 

ОБЩО 226 47 3423 

 

 

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“. 
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Процентен дял на върнатите решения по общини спрямо приетите от 

съответния общински съвет решения 

 

 

3. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Регионален съвет за развитие на Югозападен район  

За периода, в който Областният управител на област Благоевград бе председател 

на Регионалния съвет за развитие бяха организирани и  проведени  3бр. заседания.  

Взети са 10 бр. решения, касаещи важни проблеми на регионалното развитие за 

югозападен район за областите Благоевград, Кюстендил София и Перник: 

 подписване на   Споразумението за партньорство с ЕК на Р България; 

  обсъждане на  трансграничното сътрудничество в региона с Гърция, 

Македония и Сърбия; 

  напредъка на региона по оперативните програми. 

Областна администрация е координирала дейностите с изготвяне на проекти на 

дневен ред, заповеди за свикване на заседанията, съставени са протоколи и е осигурила 

кореспонденцията с членовете на РСР на ЮЗР в т.ч. министерства , общини и социално-

икономически партньори. 

 

Дейност на Областния съвет за развитие 

Основен приоритет на Областния съвет за развитие през отчетния период е 

разработването и приемането на Областна стратегия за развитие 2014-2020.  

Организирани и проведени са  3 бр. заседания на Съвета, взети са 5 бр. решения, 

касаещи изготвяне и приемане на Последващите  оценки на  Областната стратегия и 

Общинските планове за развитие 2007-2013г. , приемането на Генералните регионални 

планове по ВиК, учредяване на асоциацията по ВиК. Изпълнени са 4 решения. 

 През 2014 г. е сформирано Звено за мониторинг на  Областната стратегия за 

развитие 2014-2020.  
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Относно „дейности за наблюдение и оценка на стратегически документи при 

провеждането на политики в област Благоевград“ са координирани дейностите по 

предоставяне на информацията от общините и обобщаването ѝ от Консултанта Консепта 

БП.  Подготвено е техническото задание за договора с изпълнителя. 

За целите на Годишния доклад за наблюдение на Актуализирания документ за 

изпълнението на РПР на ЮЗР  за 2013 г.  информацията е изготвена и обобщена  за 

общините в областта – Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Общинските 

планове за развитие през 2013 г. Електронни копия са предоставени в Регионалния съвет 

за развитие.  

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие е провела 

през 2014 година 2 заседания: 

- 03.04.2014 г. Представяне и популяризиране на Националния план за 

изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г.; 

- 28.01.2014 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 2014/2015 година. 

Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги  е провело две заседания през 2014 г.: 

- Протокол от 10.02.2014 г. – Отчет – доклад за 2014 г. Избор на работна 

група за изготвяне на Социална стратегия 2016-2020 г. за Област Благоевград; 

- Протокол от 15.12.2014 г. – представяне на Национална стратегия за 

дългосрочна грижа – визия, цели, основни принципи. 

 

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни 

въпроси 

 

През 2014 г. са проведени 4 заседания на съвета. 

Приоритетните задачи и проблеми решавани на заседанията обхващат: 

- Представяне и обсъждане на информация от членовете на съвета относно, 

изпълнението на дейности от Общинските планове за действие за интегриране на ромите 

и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна за ромите ситуация 

за 2012-2014 г.; 

- Обсъждане на реализирани проекти и предстоящи за изпълнение, както и 

инициативи на ОССЕИВ; 

- Обсъждане на тримесечните отчети на общинските съвети за 

сътрудничество по интеграционните въпроси. 

 

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие 

В Областния съвет за устойчиво енергийно развитие членуват всички кметове на 

общини на територията на областта, представител на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие – София, представители на академичната общност, неправителствени 
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организации и бизнеса. Председател е областният управител на област с административен 

център Благоевград. 

Едно проведено заседание за 2014 г.  с насока провеждане на политиката за 

устойчиво енергийно развитие на територията на областта и теми: Сертифициране и 

оценка на енергийните спестявания на сгради; Възможности за финансиране на мерки за 

енергийна ефективност; Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилища.  

Проведено е 1 бр. редовно заседание  -  декември 2014г . с участие на експерти от 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие, представители на академичната общност и 

икономически партньори в областта. Представен е новосъздаденият Клъстер за  

възобновяеми енергийни източници в област Благоевград.  

Към м. март е изготвен и изпратен до Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

с изх.№ 12-00-3/31.03.2014г Годишен отчет за 2013 год. по чл. 12 от ЗЕЕ и чл.36 от ЗЕЕ 

- приложение 1 – отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност 

- приложение 2 – отчет за управлението на енергийната ефективност в сгради 

- приложение 2.1  - Сгради. 

Областен обществен съвет за превенция  и противодействие на корупцията 

В Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията  членуват 16 

представители на институции и неправителствени организации.  

ОСППК е провел две планирани заседания за 2014 г.  На заседанията са 

представени и дискутирани: Законово определение и понятие за конфликт на интереси; 

Разграничение от корупцията. Забрани по Глава ІІ и Глава V от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/; Режим на 

декларациите по Глава ІІІ от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси /ЗПУКИ/, задължени лица, срокове за подаване, съдържание, последици при 

неподаване; Процедура за установяване и санкциониране при конфликт на интереси. 

Областен съвет по здравеопазване 

По инициатива на политическия кабинет бе организирано  и проведено 

Учредително заседание – м. март 2014 г.; изготвен  е  проект на Устройствен правилник 

за дейността,  който по-късно  бе приет от  съвета. Подготвена и обобщена бе 

информация за състоянието на лечебните заведения в областта.  

Утвърдени са целите и насоките за работа на съвета. 

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област 

Благоевград 

През 2014 г. е провела едно заседание за координиране на действията на 

институциите за координация и контрол на  проблемите по безопасността на движението 
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на областно ниво; набелязване на мерки за подобряване на безопасността на движението 

по пътищата на областно ниво. 

Комисията е сформирана през 2013 г., като в нея са включени регионални 

структури, имащи пряко отношение в дейността за съхраняване живота и здравето на 

население. Брой членове на комисията 10. 

Областен съвет за тристранно сътрудничество 
 

В Областния съвет за тристранно сътрудничество  членуват 10 представители на 

синдикати, работодатели и държавни институции.  

ОСТС е провел две планирани заседания през 2014 г. в насока сътрудничество по 

въпросите на трудовите отношения, социалните проблеми, както и по въпросите на 

жизненото равнище на населението в областта. 

08.12.2014 г. -  Представяне на доклад – „Очакваните социални измерения през 

2015 г.“ от г-жа Теменужка Златанова – Началник отдел „Жизнен стандарт и доходи от 

труд“ - Министерство на труда и социалната политика. 

24.10.2014 г. - Представяне на доклад от г-жа Станислава Поповска – Директор на 

дирекция „Регионална служба по заетостта“, гр. Благоевград за състоянието на пазара на 

труда в област Благоевград, към месец септември 2014 г.; Доклад за резултатите от 

инспекционната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград за 9-те месеца 

на 2014 г., представен от г-н Петър Попадиин - Директор Дирекция „Инспекция по труда“ 

– Благоевград. 

Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и 

областната транспортни схеми  

През 2014 г. са проведени 2 заседания, на които са взети 4 решения за промени 

на областната транспортна схема и републиканската транспортна схема. 

Областна администрация организира поредица от работни срещи по повод 

възникнали спорове между превозвачите във връзка с постъпилите предложения за 

промени в областната транспортна и републиканската транспортна схема. Решението бе 

постигнато след поредица от дискусии.  

 

Епизоотична комисия за област с административен център – Благоевград 

 

Комисията е провела през 2014 г. едно заседание във връзка с констатиран случай 

на болестта бяс при лисици в землището на с. Хърсово.  
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Комисията прие решения и предприе мерки за недопускане на разпространението 

на заболяването на територията на област Благоевград. Обявено бе огнище бяс при 

лисиците в  района на с. Хърсово, община Благоевград, а трикилометровата зона около 

селото се постави под специален надзор и други мерки за 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 2014 

г.  Административните услуги, които са предоставени за периода 01.01.2014-31.12.2014 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 2014 

год. – 3 комисия;  

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 2014 год. – 2 комисии. Направени проверки по течението 

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

Извършена е извънредна проверка на язовирите на територията на община 

Сатовча, като по график са обследвани 24 язовири и водни обекти. Констатациите са 

отразени в протокол и изпратени в МОСВ. 
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Назначени 22 бр. междуведомствени комисии, които са извършили оглед на място 

на 44 бр. обекти, предложени от кметовете на общините за финансиране от МКВП към 

МС.  

Други дейности във връзка ЗУТ, ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ:  

 Участие с представител в 6 срещи за изготвяне на План за управление на 

парк „Пирин“ и резерват „Тисата“;  

 Становища за концесии – 5 броя;  

 Комисии за одобряване на кадастрални карти  към СГКК – Благоевград – 15 

броя;  

 Назначаване на комисия по свлачището в квартал „Ораново“, гр. Симитли – 

3 заседания. 

 

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

земите по параграф 4 от ПЗР на ППЗСПЗЗ  

  

 Община Сандански  – извършен бе преглед на наличната документация на 

ПНИ на земите по параграф 4 от ПЗР на ППЗСПЗЗ на землищата на 4 населени места от 

Община Сандански. 

 Подготвят се за одобряване ПНИ на село Дебрене, село Лозеница, село 

Белевехчево и село Ласкарево. 

 Община Кресна – престои одобряване на ПНИ на земите по параграф 4 от 

ПЗР на ЗСПЗЗ за всички населени места от Община Кресна. 

 Община Разлог – Плана на новообразуваните имоти и регистрите към тях 

за земи по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и помощните планове към тях за местностите 

„Раплево – 2“, Света Катерина“, „Кошольовото“, „Голям Чурулец“, „Мразеница“, 

„Скалата“ и „Балкьовица“, находящи се в землището на гр. Разлог, Община Разлог – 

провежда се процедура по одобряването им. 

 

 

Работа с териториалните звена на централната изпълнителна власт 

Пред областния управител се отчита 21 териториални звена на изпълнителната 

власт. Всички звена са представили отчети за 2014 година. 

С цел оценка на административното обслужване на гражданите на територията 

на областта и осигуряването на публичност за предоставяните административни услуги 

областна администрация разработи единен формуляр за отчетите по показатели.  

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 2014 г. бяха проведени изборите за представители за Европейския парламент 

и за народни представители. Постигната бе в пълна степен съгласуваност на действията 

между областна администрация, териториалните структури с правомощия по дейността и 

14-те общински администрации на територията на областта.  

Всички дейности са проведени в съответствие с указаните срокове, като 

основните дейности включваха: 

 консултации за състав на РИК; 

 изготвяне на план-сметка в областта по общини във връзка организационно-

техническата подготовка на изборите; 

 координирано с териториалните структури обследване на помещенията за 

съхранение на бюлетини; проверка на копирните устройства и консумативи; 

 Изработване на печати, формуляри, пликове, кутии и др. материали;  

 разпределение на изборни книжа и бюлетини по общини; 

 осигурена е публичност на страницата на администрацията за решенията на 

РИК, съобщения, контакти и др.; 

 координиране на действията на институциите на територията на областта за 

осигуряване на обществения ред, охранителни дейности при транспортиране на изборните 

книжа и материали; 

 Осигуряване в техническа и организационна подкрепа на Районната 

избирателна комисия от назначаването ѝ до приключване на избора; 

 Организиране на работен център на Районната избирателна комисия в деня 

на избора, както и осигуряването организацията и сигурността при предаване на 

протоколите от СИК. 

 

Брой на регистрираните преписки през 2014 във връзка с провеждането на двата 

избора е 40, като общият брой входящи и изходящи документа е 144. 

За логистика, организиране и провеждане на изборите за представители на 

европейския парламент и народни представители Областна администрация Благоевград е 

изразходвала 137 444 лв. 

Областна администрация осигури необходимата координация и с 

професионалния подход на всички институции, участващи в подготовката и 

провеждането, и двата избора се проведоха законно при осигурен ред и сигурност, което 

гарантира демократичния вот на гражданите. 

 

5. 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. 
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 Актуване на имоти – държавна собственост: Общ брой съставени актове за 

държавна собственост за 2014 г. – 83: за имоти частна държавна 

собственост - 64 и за имоти публична държавна собственост - 19. 

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

деактувани имоти за 2014 г. – 38 (тридесет и осем).  

 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 реализирани 4 броя продажби на недвижими имоти - частна 

държавна собственост. 

 Договор № ДС-15/15.04.2014 г. за продажба на 549.00 кв. м. в гр. Белица за 

2 830.00 лв. на Мустафа Исмаил и Исмаил Исмаил-управляван от НК „ЖИ“-

Министерство на транспорта; 

 Договор № ДС-27/ 29.04.2014 г. за продажба на за продажба на 4 900/ 17 

505.00 кв. м. в с. Добротино, общ. Гоце Делчев за  25 242.00 лв. с ДДС на 

„МАРГ“ ООД;  

 Договор № РК-73/ 31.10.2014г. за продажба на 1 253.00 кв. м. в гр. Петрич 

за  9 090.00 лв. с ДДС на Роза Петрова- управляван от НК „ЖИ“-

Министерство на транспорта;  

 Договор № РК-74/ 11.11.2014 г. за продажба на 808.00 кв. м. в с. Кулата за  

24 100.00 лв. на  „НИ-АР“ ЕООД - управляван от НК „ЖИ“-Министерство 

на транспорта. 

 

Управление на имоти – държавна собственост  

Под управление на областния управител са 58 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; 

 Изготвени протоколи за извършени проверки на състоянието на имоти-

държавна собственост, в управление на Областен управител на Област Благоевград  – 17 

броя; 

Отдадените имоти под наем за отчетния период са 21 бр. с приходи от наем 46 100 

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

 

Административни услуги с област на функционална компетентност „Държавна 

собственост“ 

През 2014 г. са предоставени административни услуги и консултации с общ брой 

1354. Основният дял е на услугите с област на функционална компетентност „Държавна 

собственост“ с процентен дял от 95%. 
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Общ брой издадени удостоверения за наличие или липса на АДС в периода 

01.01.2014-30.06.2014 г. са 1066 (хиляда шестдесет и шест ) броя, от които 492 бр. са 

изпълнени като обикновена услуга, 154 - бърза услуга и 420 - 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, която е с 85% от всички услуги, предоставяни от 

администрацията. Тенденцията на увеличение е постоянна в годините. 

 

 
 

 

6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА  

Правно-нормативно обслужване 

Процесуално представителство и оказване на правна помощ за законосъобразното 

осъществяване на правомощията на областния управител. 

Юрисконсултите в дирекцията извършват дейности по оказване на правна помощ 

за законосъобразно осъществяване на правомощията на областния управител, осигуряват 

процесуално представителство пред органите на съдебната власт, изразяват становища и 

разработват предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на 

областна администрация; разработват вътрешни правила, както и други 

вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на 

специализираната администрация; осъществяват процедури по Закона за политическата и 

гражданска реабилитация на репресираните лица и по реда на Закона за достъп до 

обществена информация. 
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Издадените през 2014 г. заповеди на областния управител по ЗПГРРЛ по 

заявление на правоимащи лица са общо 42 бр. 

В резултата от работата на юрисконсултите, относителният дял на потвърдените 

от съда заповеди на областния управител на област Благоевград за оспорване на 

незаконосъобразни решения на общински съвети за 2014 г. е 90%.  Общият брой на 

водените дела през 2014 г. е 87, от които 70 са приключени, а 17 са висящи. 

Общият брой на съдебните дела през 2014 г., които са приключени и тези, 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, Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи, са 38 

бр. 

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

имоти – държавна собственост, по които областният управител действа като 

пълномощник на Министъра на регионалното развитие и благоустройството са 10 бр. 

 

Административно обслужване  

Административното обслужване е организирано в Центъра за административно 

обслужване, като се спазва принципът на „едно гише“, като в ЦАО: 

- се регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към 

адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата;  

- предоставя информация на граждани и организации за движението на 

преписките, когато това представлява законен интерес за тях;  

- организира дейността на Учрежденския актив по систематизирането и 

съхраняването на документите в съответствие с нормативните изисквания. 

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 е сертифицирана и поддържа сертификата по международния 

стандарт за информационна сигурност ISO 27001:2013 г., като Системата подлежи на 

ежегодна проверка – одит, като докладът от ресертифициращия одит за 2015 г. потвърди 

нивото на системата. 

 

През 2014 г. регистрираните преписки са 4890, като инициираните преписки от 

администрацията – 892. Общият брой обработени входящи и изходящи документа за 2014 

г. е 7489 бр.  

Изпълнението на входящите преписки е на 96,2 % в срок. 

В периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. в администрацията са постъпили 153 жалби 

и сигнали, по 109 от жалбите са предприети действия и проверки за изясняване на 

обстоятелства. Част от сигналите, които се отнасят до дейността на териториалните 

структури на изпълнителната власт са разгледани и обсъдени на заседания на комисия по 
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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. 

Човешки ресурси  

Планираните обучения на служителите за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. са 

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

различни административни компетентности в насоката на съответната функционална 

компетентност. Общият брой на сертификатите е  236. През периода 01.01.2014 – 

31.12.2014 г. са проведени обучения на 46 служители, включително и служителите 

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

 Административно обслужване; 

 Езикови обучения; 

 Ключови компетентности; 

 Класифицирана информация и сигурност; 

 Информационни технологии; 

 Финанси и бюджет; 

 Правно-нормативно обслужване; 

 Управление на собствеността. 

Прилага се подходът на менторство, като всички новопостъпили служители се 

обучават по съставени програми от експерти на администрацията.  Проведено е 

годишното вътрешно обучение на служителите за запознаване с Системата за управление 

на информационната сигурност, процедури, политики и процесния модел на изпълнение 

на административните услуги. 

През 2014 г. в Областна администрация Благоевград имаше сключени договори с 

Агенция по заетост по 5 национални програми.  

НП „Старт на кариерата”  

Областната администрация осигурява работа по програмата на 7 младежи през 

2014 г. 

НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” 

През 2014 г. Областна администрация Благоевград участва в програма НП „От 

социални помощи към осигуряване на заетост”, като осигурява заетост по програмата на 

10 (десет) служители.  

НП ”Регионална програма за заетост”  

През м. април 2014 г. са разкри са 10 (десет)  работни места на територията на 

селищата в областта с рамков договор между Агенция по заетостта и Областна 

администрация Благоевград.  

НП „Заетост и обучения на хора с трайни увреждания“ 

В Областна администрация Благоевград осигурява 1 работно място.  
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НП „Сигурност“ 

Областна администрация подписа споразумение с Агенция по заетостта за 

реализиране на програмата на територията на областта, като в края на първо полугодие се 

сключиха трудовите договори на общо 250 лица от 83 населени места на територията на 

областта. 

Функционален анализ на администрацията 

През 2014 г. в Областна администрация Благоевград бе проведен функционален 

анализ по Единна методология за провеждане на функционален анализ в 

административните структури, който е ограничен до изследване на релевантността на 

функциите, ефективността и ефикасността на администрацията като самостоятелна 

административна структура.  

На база анкетно проучване сред служителите и оценките на Аналитичен доклад 

за системата на управление на човешките ресурси в Областна администрация Благоевград, 

съставен от ДЗЗД „Актив Колидж“ по договор № РР-71/18.09.2013 г. и главен 

инспектората бяха постигнати резултати в насока: 

 оптимизиране на функциите и организационното структуриране;  

 подобряване на ефективността от дейността;  

 подобряване на ефикасността и икономичността.  

 

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

През 2014 г. в Областна администрация Благоевград се изпълняваха 4 проекта, 

финансирани от фондовете на ЕС. 

Изпълняващи се проекти (след 31.12.2014 г.) 

1. Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на 

квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация 

Благоевград чрез целенасочени езикови обучения. 

Цел на проекта: Повишаване на квалификацията и професионалните умения 

Обща стойност на проекта: 67 133 лв. 

 

Приключени проекти през 2014 г. 

2.    ОПАК, ІІ. „Управление на човешките ресурси”, 2.2 „Компетентна и ефективна 

държавна администрация” - „Повишаване на административния капацитет в област 

Благоевград за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна 

ефективност” 

Цел на проекта: Повишаване на административния капацитет в област 

Благоевград за интегрирано устойчиво планиране на градски среди, енергийна 

ефективност и управление на отпадъците 

Очакван резултат: От участниците се очаква да: прилагат принципите за 

устойчиво градско развитие; имат ясно познание относно  политики и методи за устойчиво 

градско развитие; да прилагат устойчиви политики и методи при планирането на 
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територията и разработката на стратегическите документи и планове за развитие в 

следващия програмен период; да познават и прилагат метод за оценка на устойчиви 

градски структури при планирането на територията. 

Обща стойност на проекта: 67 359,08 лв. 

3. ОПАК, ІІ. „Управление на човешките ресурси”, 2.2 „Компетентна и ефективна 

държавна администрация”- “Областна администрация  Благоевград  - Компетентна и 

мотивирана в услуга на гражданите”. 

Цели на проекта: Повишаване на професионалната квалификация на служителите 

от  ОА Бл-д за по-ефективно и качествено изпълнение на задълженията им 

Очакваният резултат е проведени обучения за ключови компетенции на 

служители от  ОА Благоевград. 

Обща стойност на проекта: 88 846,80 лв. 

4. ОПАК - Подобряване на административния капацитет на Областна 

администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-

висока ефективност на публичните услуги 

Обща стойност на проекта: 37584,44 лв. 

Като партньор: 

5. Програма за подкрепа на НПО в България в рамките на Финансовия 

механизъм на ЕИП 2009-2014 - Сътрудничество за реализиране на местни политики в 

областта на ромската интеграция. Партньор НПО "Лидер - местни инициативи за развитие 

и равнопоставеност". 

Обща стойност на проекта: 15 107,00 лв. 

 

6. Международен фонд "Козлодуй" – Мерки за ЕЕ в Административна сграда на 

Областна администрация Благоевград, РЗОК, ОИТ, КУИППД и КНСБ - 100 674,46 

евро. 

 

 

Разработени и внесени за разглеждане проекти 

1. „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство в 

Област Благоевград“ по Програма на ЕИК 2009-2014. Обща стойност на проекта – 301 472 

евро -чака одобрение. 

2. „Болярска къща - дворец на владетелите на Мелник“ по ПИП „Растеж и 

устойчиво развитие“ – като партньори. 

 

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, персонална, индустриална и сигурност на АИС.  

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.  

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 заповед гасачески групи.  

В изпълнение на чл. 64, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия през 2014 г. са 

актуализирани Областният план за защита при бедствия и общинските планове. През 2014 

г. започна регистрирането на доброволните формурования за защита на населението при 

бедствия и аварии. 

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. 

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

системи” ЕАД. Информация за хидрометеорологична обстановка се получава от 
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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 2014-2015 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 2014-2015 г;  В 

Областно управление 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 – отчет-

заявка (приложения № 3 и 4). 

През годината са проведени планираните две заседания на Областния съвет за 

сигурност и 12 мероприятия за повишаване на подготовката на органите за управление и 

дежурните. 

 

Дияна Атанасова, главен секретар 


