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Основните приоритети, намерили израз в целите за 2009 година, на Областна 

администрация Бургас бяха следните: 

 

1.1. Развитие на зърнопроизводството в област Бургас;  

1.2. Развитие на млечното животновъдство; 

1.3. Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура; 

1.4. Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура. 

       Енергийни мрежи,подобряване на енергийната ефективност и  

       развитие на възобновяеми енергийни източници. Развитие на   

       регионална и местна бизнес инфраструктура; 

   2.1. Развитие на изследванията, технологиите, иновациите и предприе- 

          мачеството; 

2.2. Стимулиране развитието на информационно общество; 

3.1. Превенция на здравето за лица в неравностойно положение,  

       принадлежащи към етнически малцинства; 

3.2. Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво ползване на  

       биологичните ресурси; 

3.3. Спазване на законовите изисквания за отглеждане и придвижване  

       на живи животни на територията на областта; 

3.4. Опазване на въздуха, водите, земите, почвите и земните недра;  

       спазване на граничните стойности на показателите за шум в  

       околната среда; 

3.5. Изготвяне на културна стратегия за област Бургас; 
3.6. Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция; 

4.1. Подобряване на инфраструктурата в райони с малцинствени   

       етнически групи: гетата и труднодостъпни места; 
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4.2. Трудова интеграция на хората с увреждания в системата на  

       държавната администрация; 

            4.3. Срещи с Национална агенция „Пътна инфраструктура” 

            4.4. Ремонт на пътен възел „Каблешково” 

            4.5. Подготовка на документация за реконструкция на ГКПП Малко  

                   Търново 

            5.1. Устойчиво развитие на селските райони; 

             5.2. Разпореждане при условията и реда на чл. 19, ал. 11 от ППЗСПЗЗ на   

                   общинския поземлен фонд; 

6.1. Разработване на съвместни проекти; 

7.1. Подобряване управлението на човешките ресурси и укрепване  

       административния капацитет в Областна администрация; 

7.2. Повишаване доверието на обществото и подобряване на  

        прозрачността и отчетността в дейността на Областна администра - 

       ция Бургас; 

7.3. Прилагане на механизми и нови форми за публично-частни   

       партньорства; 

7.4. Създаване на единна информационна среда и условия за оперативна  

       съвместимост и информационна сигурност в структурите на  

       държавната администрация 

 

Дейността на Областен управител и Областна администрация Бургас през 

изминалата 2009 год. бе подчинена на реализацията на основните цели и 

приоритети, залегнали в актуализираната Програма на правителството на 

европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност (2008-

2009) и Програмата на правителството на европейското развитие на България ( 2009-

2013 ) и насочена към осъществяването на дейностите и реализация на мерките, 

заложени в Областната стратегия за развитие на област Бургас ( 2005-2015 ).  

Основната цел в работата на Областния управител и Областната 

администрация бе насочена към превръщането на областта във водещ  

туристически, индустриален, образователен и културен център със запазено 

природно и историческо наследство.  

Дейността на Областен управител стратегически бе насочена към: 

1. Създаване на условия за развитие на отрасли и дейности, осигуряващи 

устойчив икономически растеж на област Бургас; 

2. Повишаване на конкурентноспособността на основата на икономика на 

знанието; 

3.  Създаване на благоприятна  жизнена, културна и природна среда  в област 

Бургас; 

4. Развитие на селските райони, горското стопанство, рибарството и 

аквакултурите; 

5. Трансгранично сътрудничество и интегрирано териториално развитие на 

черноморския басейн; 

6. Модернизация и укрепване на административния капацитет на областно и 

местно ниво 
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1.1. Развитие на зърнопроизводството в област Бургас 

 

   Правителствената политика по ръководство, субсидиране и подпомагане на 

селското стопанство в областта се реализира с активната дейност на Областна 

дирекция „Земеделие”, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” и  

Областна служба за съвети в земеделието.  

 От анализа на докладите на Областна дирекция „Земеделие” – Бургас е видно, 

че стопанската 2008/2009 година в климатично отношение е била благоприятна за 

развитието на основните зърнено-житни култури на територията на областта. 

Спазването на технологичните практики и своевременното извеждане на 

мероприятията в зърнопроизводството са оказали влияние и са довели до 

получаване на очакваните средни добиви от културите. От засятите 639 915 дка с 

пшеница в областта са реколтирани 639 225 дка. Производството възлиза на 182 915 

тона, при отчетен среден добив 286 кг/дка. Трайното пролетно засушаване, 

регистрирано в района през последните години, и основно дефицитът на влага през 

време на вегетацията, водят до нарушаване нормалното протичане на 

физиологичните процеси при основните житни култури.  

През отчетния период са проведени са 4 заседания на Областната експертна 

комисия по зърнопроизводство / ОЕКЗ / на които беше обсъдено състоянието на 

зърнено–житните култури и прогнозиране на добивите. В изпълнение на Заповед РД 

09-237/20.03.2009 год. на Министъра на земеделието и храните бяха назначени 

комисии, които по предварително установен график извършиха периодични 

обследвания на площите, заети с основните зърнено-житни култури. В края на всеки 

период се провеждашe работно съвещание на ОЕКЗ, на което беше представен 

доклад обобщаващ резултатите. След направения анализ на данните, докладите бяха 

представени в Министерството на земеделието и храните.  

 

1.2. Развитие на млечното животновъдство 

                  

Говедовъдството е основен подотрасъл, който осигурява най-голям дял от 

общото производство на мляко в областта. Производството и средната 

продуктивност бележат тенденции към увеличение. Производствената структурата 

на говедовъдството в областта през изминалата година не е достатъчно ефективна 

поради все още високия процент на кравите, отглеждани  в дребни, разпокъсани 

стопанства, които са губещи. В областта има много благоприятни климатични 

условия, особено района на Странджа, за развитие на овцевъдството. 

     Контролът върху продуктивните качества в говедовъдството в областта се 

извършва от 4 РАМП, като анализите на взетите проби се извършва в лабораторията 

в Стара Загора. Всеки контролиран производител на краве мляко получава 

ежемесечно на хартиен носител резултатите от пробите. През изминалата година, 

поради недостатъчната финансова осигуреност, асоциациите не извършиха, като 

цяло необходимия контрол. 

      Във връзка с осъществяването на официален контрол на суровото изкупваемо 

мляко Регионална ветеринарномедицинска служба-Бургас е взела 76 бр. проби. По 

вътрешно мониторинговите програми на добивните и преработвателни предприятия 
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са взети 6275 бр. проби, а за контрол на суровото изкупваемо мляко са взети  937 бр. 

проби.  

      За повишаване информираността на млекопроизводителите в рамките на 

отчетния период ОД „Земеделие” – Бургас е организирала семинари, по следните 

теми: 

      - „Хигиена на млякото”, съвместно с РВМС; 

      - „Млечни квоти и национален резерв”, съвместно с РАМП; 

- „Категоризация на говедовъдни ферми”, съвместно с РАМП; 

- „Млечни квоти”, съвместно с РАМП; 

- „Значение и перспективи на селекцията и репродукцията в 

овцевъдството”, съвместно с   НАРСП „Българска млечна овца”; 

През периода февруари – август 2009 год. ОД „Земеделие” е провела 4 семинара 

и са предоставени консултации на фермерите относно кандидатстването за 

допълнителни квоти, процедурата за закупуване на квоти и за продажба на квоти. 

Връчени са дубликати на млечни квоти, както и квотите от Националния резерв.  

      През 2009 год. ОД „Земеделие” – Бургас осъществи партньорство по проекти за 

трансгранично сътрудничество с област Къркларели, Република Турция 

„Производство на качествено краве мляко”. 
  

 

1.3. Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура  

 

Преодоляването на несъответствията в инфраструктурната обезпеченост и 

нуждите на икономиката за растеж са един от ключовите фактори, определящи 

инвестиционната привлекателност и повишаващи конкурентоспособността на 

областта. През отчетния период на територията на област Бургас продължи 

изграждането на значими за икономическия растеж и жизнената среда 

инфраструктурни обекти.  

 

Пътища 

Като цяло състоянието на пътищата в област Бургас е неудовлетворително, а 

темповете на обновление все още изостават от потребностите. Необходимо е 

напредъка по ремонта и изграждането на републиканската пътна мрежа на 

територията на област Бургас да продължи с по-ускорени темпове, с оглед 

техническите характеристики и състоянието на пътищата да отговарят на все по-

нарастващите нужди на автомобилното движение. Целта на последователните 

действия през 2009 година, бе ясно дефиниране на задачите и приоритети на Фонд 

„Републиканска пътна инфраструктура” на територията на областта и набелязването 

на мерки за по-добрата координация и взаимодействие между отделните структури, 

пряко ангажирани с инвестиционните процеси в областта на пътното строителство. 

През изминалата година е отбелязан недостатъчен напредък в проектирането на 

ремонта и изграждането на пътищата. В посока развитие и модернизация на 

транспортната инфраструктура през 2009 год. бе завършена реконструкцията на 

първия участък от път І-9 „Слънчев бряг-Бургас” - п.к. Несебър - п.к.Равда от км 

205+300 до км 207+800 с изграждане на второ пътно платно. Извършени са 
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основните видове работи на по-голямата част от път  ІІІ-992 „Ясна поляна- 

Приморско" от км 20+000 до км 31+721 – реконструкция, остава да бъде изършена 

рехабилитацията на надлеза над път ІІ-99 „Приморско-Царево” и прилежащия 

участък. Изпълнението на рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-9901 „Царево-

Резово” от км 2+997 до км 13+670 е спряно поради липса на финансиране. 

Горепосочените проекти са включени в инвестиционната програма на Агенция 

„Пътна инфраструктура” /АПИ /.  

Започнало е изпълнението по утвърдената през 2008 год. проектна 

документация за изграждане,  реконструкция и рехабилитация на път ІІ-79 „Елхово- 

Бургас” от км 0+000 до км 86+200. Изпълнението се реализира по програма 

„Транзитни пътища - V”. 

Все още в тежко състояние се намират редица пътни участъци, чиято 

реконструкция не търпи отлагане. Необходимо е да бъде възложено извършването 

на спешни ремонти и строителство, както следва: 

-  Община Бургас 

• Път І-9 „Бургас – Малко Търново” км 241+600 „Пътен възел Бургас – 

Средец – Малко Търново” ( пътен възел „Бургас юг” )  

• ІІІ-6009 „Миролюбово-Изворище” от км 0+000 до км 6+100 ( включен в 

ОПРР ) 

- Община Малко Търново  
• Обходен път на гр. МалкоТърново от км 2+735 до км 3+184 

• ІІІ-908 „Босна - п.к. Близнак” от км 0+000 до км 10+500 

- Община Несебър и Община Поморие 

• Участъци от път І-9 „Слънчев бряг - Бургас” от км 199+100 до км 

224+955 - реконструкция с изграждане на второ платно на участъка от п.к. 

Кошарица до п.к. Несебър и изграждане на обходите на с. Ахелой и гр. Поморие.  

-  Община Созопол 

• ІІ-99 „Атия-Созопол” – механично разделяне на движението „Пътен 

възел Бургас-Средец-Созопол ( пътен възел „Бургас юг” ) 

• Авариен ремонт на 2 бр. надлези над път ІІ-99 „Бургас-Созопол” 

- Община Камено 

• ІІІ-6008 „І-6 - НХК - Камено”  от км 5+500 до км 12+200 ( включен в 

ОПРР ) 

- Община Сунгурларе 
• ІІІ-7306 „ІІ-73-Черница-Сунгурларе” от км 0+000 до км 8+100 ( включен 

в ОПРР ) 

• ІІІ-705 Сунгурларе-Мъдрино от км 12+300 до км 24+500 

      Областният управител е одобрил инвестиционния проект за обект 

„Рехабилитация на пътна инфраструктура”, Лот 9, Път І-9 „Бургас – Маринка – 

Звездец – Малко Търново” в участък от км 247+135 до км 308+976, постъпил от 

възложителя на горе-посочения обект - Агенция „Пътна инфраструктура” и е 

издадал разрешение за строеж. С рехабилитацията  на пътя се цели подобряване на 

транспортното обслужване на населението  и  достъпа  до  ГКПП – Малко Търново. 

Обектът е от първа категория и представлява рехабилитация ( реконструкция ) на 

съществуващ участък от път І-9 „Бургас–Малко Търново”, част е от 
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републиканската пътна мрежа на територията на общините - Бургас, Созопол, 

Малко Търново. Началото на обекта съвпада с началото на път ІІ-99 „Бургас – 

Созопол – Царево” и съществуващия пътен възел, който осигурява и връзката с кв. 

„Крайморие” на гр.Бургас. Краят на обекта  съвпада с началото на обходния път и 

регулацията на гр. Малко Търново. 

       Във връзка с принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за 

държавни нужди, за изграждане на обект „Рехабилитация и реконструкция на път 

ІІІ-908 (992) Ясна поляна – Приморско от км 20+000 до км 31+721на основание чл. 

209 от ЗУТ по искане на АПИ беше открита процедура за 11 броя собственици. 

Същите са уведомени, съгласно чл. 26 от АПК и предстои издаване на заповеди от 

Областен управител. Във връзка с отчуждаване на имоти за изграждане на обект 

„Югозападен обход на гр. Карнобат от км 0+000 до км 9+216” е извършено 

проучване на представените от АПИ документи и съгласно решение на комисия, 

назначена със заповед № РД-10-180/13.11.2008 г. на Областен управител на област 

Бургас, преписката е изпратена по компетентност до Министерство на финансите и 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Във връзка с 

изплащане на обезщетенията на собствениците на отчуждените имоти за изграждане 

на автомагистрала „Тракия” Лот 4, участък „Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 

325+280 и обект „Път ІІ-99 вариант Алепу-ІІ етап от км 20+867 до км 29+327” е 

назначена комисия със задача разглеждане на постъпилите преписки от 

заинтересованите собственици. АПИ е превела сумите за полагащите се 

обезщетения в размер на 236 701 лв за първия обект и 114 051 лв за втория обект. 

    За ограничаване на броя на пътнотранспортните произшествия и броя на 

загиналите и ранените граждани от тях и в изпълнение на целите на Националната 

стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата (2007-2010), в 

структурата на Областна администрация Бургас функционира Областна комисия по 

безопасност на движението по пътищата. Намаляването на злополуките по пътищата 

изисква обединяване на усилията на голям брой институции и воля за провеждане на 

конкретни мероприятия за по-добро функциониране и намаляване на грешките на 

системата „водач – автомобил – път“.  

 

          Летище  

         В изпълнение на инвестиционната си програма през м. декември 2009 год. 

концесионерът на морските летища „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД 

внесе в Областна администрация Бургас предварителен проект за ПУП-ПРЗ, който 

бе разгледан от Областен експертен съвет по устройство на територията, с участието 

на всички заинтересовани страни и ведомства, проектът беше приет и бе издадена 

заповед от Областния управител за одобряването му. Представеният проект, в 

съответствие с одобрения през 2007 год. генерален план на летище Бургас, 

предвижда изграждането  на нов пътнически терминал, реконструкция и изграждане 

на нови елементи на транспортната и техническата инфраструктура на територията 

на летището, обособяване на нова „карго” зона, система за пречистване на 

отпадните води и др.  
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Пристанища  

 

Отдел „Държавна собственост”  в Областна администрация Бургас  взе активно 

участие в работата на Междуведомствения експертен съвет за одобряване проект на 

Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт с регионално 

значение „Кораборемонтен завод „Порт Бургас” и след изпълнение на дадените от 

съвета указания за корекции, е направено предложение до Министъра на транспорта 

и Министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на 

плана, както и за законодателни промени в Закона за морските пространства, 

вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България.   

        Последователните действия на Областна администрация Бургас имаха за цел 

откриването на нови възможности за морските общини за по-ефективно управление 

на пристанищната собственост, за нейното развитие чрез намирането на по-

атрактивни форми за публично-частни партньорства и привличането на европейски 

финансови средства, в т.ч. и за насърчаване развитието на рибарството и 

аквакултурите в региона.  

       Показателни в тази насока са предприетите непосредствено след прехвърлянето 

на собствеността действия от страна на Община Царево, насочени към 

разработването на проект „Инвестиции за реконструкция, разширение и 

модернизация на рибарско пристанище Мичурин”, който предвижда безвъзмездно 

финансиране на заложените в него дейности по Оперативна програма за развитие на 

сектор „Рибарство” /2007 – 2013г./, мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция и 

модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити 

лодкостоянки”. Отчитайки съответствието му с областната стратегия за развитие, 

Областния съвет за развитие изготви становище за подкрепа на разработения 

проект.  

 

1.4. Изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура. 

     Енергийни мрежи, подобряване на енергийната ефективност и  

     развитие на възобновяеми енергийни източници. Развитие на   

     регионална и местна бизнес инфраструктура 

 

Политиката за енергийна ефективност на област Бургас цели: 

• Намаляване на енергийните разходи; 

• Разумно и ефективно използване  на горивата и енергията в целия цикъл 

за намаляване на вредните емисии и постигане на устойчиво развитие; 

• Повишаване информираността за изпълнение на проекти и мерки и 

насърчаване на инвестициите  в  енергийната ефективност. 

За реализацията на тази политика, дейността на Областния управител се 

подпомага от Областен съвет по енергийна ефективност /ОСЕЕ/, в чийто състав са 

включени представители на всички 13 общини на територията на областта и на 

водещи стопански субекти в областта на производство и разпределението на  

енергия. Разработена е целева програма по енергийна ефективност на област Бургас 

за 2009 год. след като експертен състав на Областна администрация извърши 

обобщен анализ на състоянието на енергийния потенциал в областта. От 13-те 
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общини в област Бургас, материали за включване в Целевата програма за енергийна 

ефективност за 2009 г. постъпиха от общините Бургас, Камено, Карнобат, Малко 

Търново, Руен, Средец, Сунгурларе и Созопол.  

Въпреки, че законодателството регламентира съществена роля на Областния 

управител за координация, съгласно Закона за енергийната ефективност, няма 

механизми за контрол при инициирането и изпълнението на проекти на територията 

на областта. 

Ролята на Областна администрация се изразява в координация и осигуряване на 

методическа помощ за общините при изготвяне на общински програми за енергийна 

ефективност, както и в институционална подкрепа за проекти, инициирани от 

неправителствени организации или бизнес сектора. Въпреки амбициозните 

програми, равнището на услугите, свързани с електроразпределението е доста под 

европейските стандарти. Усилията на държавните органи занапред ще бъдат 

насочени към разширяване на възможностите на обществения контрол и постигане 

на високо съответствие между качеството на предлаганата услуга и нейната цена. 

Някои пречки при реализацията на целенасочени действия за енергийна ефективност 

са липсата на стимули за рационално енергопотребление, недостатъчна осведоменост 

на потребителите за възможностите за намаляване на консумацията, недостатъчната 

институционална база и други. В област Бургас, срадите, подлежащи на 

задължително сертифициране по Закона за енергийната ефективност, предложени за 

обследване през 2009 г.  са  общо 98 бр. 

На две заседания на Областния експертен съвет по устройство на територията са 

разгледани варианти за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) 

предварителен проект за електропровод ВЛ 110 КV, подстанция Айтос до 

подстанция Слънчев бряг Запад на територията на общини Айтос, Бургас, Поморие 

и Несебър. Одобрен беше инвестиционния проект за обект „Разширение ВиК и Ел 

мрежи, квартал Сарафово-ТП и КПС с тласкател” на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ за 

съществени отклонения от одобрения първоначален проект. 

   През м. септември 2009 год. Областният управител Константин Гребенаров 

проведе среща с Щефан Шишковиц, Председател на Управителния съвет на ЕВН 

България,  както и с членове на Управителния съвет. На срещата беше представена 

дейността на дружеството на територията на региона и екипа, който работи в 

Бургаска област. Посочено бе, че се изготвя проект на инвестиционната програма за 

2010 год., като най-големите инвестиции на дружеството са на територията на 

Бургаска област. Започнала работата по зимната подготовка на съоръженията. 

Областният управител заяви, че нормалното електрозахранване е много важен 

елемент за развитието на туризма в региона и разчита на добро партньорство за да 

бъдат задоволени нуждите на всички потребители.   

       Беше проведена съвместна среща между Областния управител, кметовете на 

общини, представителите на отговорните държавни институции за стиковане на 

действията през зимния период. 

 Няколко от основните причини за високата енергоемкост на нашата икономика 

са наследената енергоинтензивна структура, морално остарелите технологии, 

недостатъчно финанси за въвеждане на енергоспестяващи средства. Непрекъснато 

увеличаващото се потребление на енергия и неговата концентрация в 
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урбанизираните територии предизвикват значителни замърсявания на околната 

среда и ускорено отделяне на парникови  газове, предимно въглероден диоксид. 

Това води до глобални негативни въздействия върху климата и налага вземането на 

неотложни мерки  за решаване на въпроса за енергийната ефективност. Проблемът 

има и значими икономически и социални измерения за нашата страна от гледна 

точка на бедните енергийни ресурси и високия дял на вносни енергоносители. По 

тези причини енергийната ефективност става приоритет в националната политика. 

Целта е намаляване на разходите, подобряване на жизнената среда при запазване на 

нивото на разходите, подобряване националната конкурентоспособност, 

сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда. Трябва да се 

отбележи добрата екологична страна на енергоефективната политика.  

Комбинацията между екологични и енергоикономични действия е сериозен 

аргумент при кандидатстване за финансиране от специализирани фондове. През 

2009 год. като асоцииран партньор Областна администрация Бургас подкрепи два 

проекта: 

• „Енергийната ефективност – новият източник на енергия за България”, 

кандидатстващ пред Фонда за НПО в рамките на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство с водеща организация Сдружение с 

нестопанска цел „Втори шанс” ; 

• „ Демонстрационна фотоволтаична централа”, финансиран от Глобален 

екологичен фонд. 

 Целта на проектите е да допринесат за противодействие изменението на 

климата, чрез икономията на парникови газове при производството на 

електроенергия от фотоволтаични клетки, да демонстрират възможностите за 

практическо приложение на фотоволтаични технологии в урбанизирани райони и да 

привлекат гражданското общество за иницииране на отговорна местна политика. 

 

         

2.1. Развитие на изследванията, технологиите, иновациите и предприе- 

       мачеството  

2.2. Стимулиране развитието на информационно общество 

        

Повишаването на регионалната конкурентноспособност на основата на 

знанието е един от основните приоритети на Националната стратегия за регионално 

развитие и извежда като основна задача осигуряването на стабилен и траен растеж и 

създаване на повече и по-привлекателни и по-добре платени работни места чрез 

поставяне на акцент върху икономика на знанието, насърчаване на иновациите и 

оптимизиране на човешкия капитал. 

Областна администрация Бургас продължи участието си като партньор по 

проект „Изготвяне на Регионална иновационна стратегия / РИС / в Югоизточен 

район за планиране / ЮИРП /” заедно с Областните администрации Сливен и 

Ямбол, Агенция за регионално развитие и иновации – Република България, 

Правителство на Балеарски острови - Кралство Испания, Бизнес-информационен 

център – Епир. Дейностите по проекта бяха обединени в 12 основни групи ( пакети 

дейности ) и 42 продукта, насочени към повишаване информираността на ключовите 
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парньори относно ролята и значението на иновациите, постигане на регионален 

консенсус, определяне на стратегическа рамка, разработване на план за действие и 

стартиране на пробни проекти, създаване на система за мониторинг и оценка. 

Реализацията на този проект, в  резултат на който е създадена РИС на ЮИРП с план 

за действие и  база данни с иновационни проекти, се очаква да окаже положително 

влияние за развитието на целия регион в областта на предприемачеството, 

технологиите и иновациите. В този смисъл област Бургас ще използва традициите в 

областта на научно-изследователската дейност и кадровия потенциал на бургаските 

висши учебни заведения за научни изследвания, внедрителска и консултантска 

дейност. Това ще подпомогне устойчивото икономическо развитие и ще превърне 

областната икономика в конкуретноспособна на национално равнище и на равнище 

ЕС. Специфичните цели на този проект определят пътя за постигане на 

конкурентноспособността и допринасят за реализация на визията за развитие на 

област Бургас през периода 2005-2015 г.  

 

 

Развитие на туризма 

 

Област Бургас е най-голямата туристическа дестинация в България, като наред с 

туристическите градове Несебър и Созопол, все по-висока репутация придобиват и 

туристическите курорти Слънчев бряг, Елени, Дюни, Приморско, Свети Влас. 

Динамично се развива туристическата индустрия в Поморие и Царево. Туризмът е 

най-важният източник на приходи за населението на област Бургас. В него са 

ангажирани в една или друга степен 75% от населението в областта, той развива 

много отрасли на нашата икономика - търговия, строителство, транспорт, селското 

стопанство, производството на стоки за бита. Ключова е ролята на туризма в 

повишаване ръста на заетостта на населението. В областта ежегодно по линия на 

туристически и бизнес пътувания пребивават около 3,5 милиона души.  

Изключително динамичното и в известна степен нерегулирано развитие на 

туристическия сектор би могло да постави пред сериозни изпитания местната 

икономика и в частност инфраструктурата, екологията и пазара на квалифицирана 

работна ръка. Проблемите и възможностите, свързани с развитието на туризма са 

едни от темите, присъстващи най-често във форуми с участието на представители от 

Областна администрация Бургас. В тази връзка през 2009 год. ръководството на  

Областна администрация Бургас е инициирало и участвало в редица мероприятия.  

    На 17 април 2009 год. в Областна администрация – Бургас се проведе регионална 

среща във връзка с подготовката за туристическия сезон, под председателството на 

Областния управител. В срещата участваха представители на държавната власт, 

общините в областта, представители на бизнеса,  ОД на МВР - Бургас, ТД на НАП – 

Бургас, Летище, Морска и Пристанищна администрация, Регионална митническа 

дирекция – Бургас, Гранична полиция, Комисия за защита на потребителите, 

представители на туроператорски фирми от региона и др. 

    Областна администрация Бургас е първата държавна структура, която поде 

инициатива за обединяване на представителите на държавния, частния и 

неправителствен сектор, в звено, което да участва в изготвянето на националната 
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туристическа стратегия и новия закон за туризъм. По време на проведения 

двудневен форум бяха проведени четири срещи: с представители на туристическите 

сдружения и организации; с представители на бизнеса – туроператори, туристически 

агенции и хотелиери; а последните две с представители на общините и държавните 

институции. Целта на тези срещи бе да се сформира работна група към Областния 

управител, в която да бъдат включени представители на туристическите сдружения 

и организации, бизнеса, общините и държавните институции, и да бъдат изготвени и 

представени конкретни предложения пред Народното събрание. Ресорният 

Заместник областен управител Златко Димитров очерта основните приоритети на 

правителството в сферата на туризма, а именно изграждане на институционална и 

законодателна рамка, развитие на нови продукти, които да подобрят 

конкурентоспособността на отрасъла, осигуряване на максимална прозрачност чрез 

приобщаване на неправителствения сектор в процесите на управление.  

Развитието на туризма оказва изключително влияние върху изграждането на 

инфраструктурата в областта, пътищата, водоснабдяването, пречиствателните 

съоръжения.  

Политиката за удължаване на туристическия сезон разкрива възможности за 

развитие на различни форми на балнеоложкия, ловния и културен туризъм. 

 

 

3.1. Превенция на здравето за лица в неравностойно положение,  

       принадлежащи към етнически малцинства 

 

 

През отчетния период представители на Фондация „Областен ромски съюз” 

осъществяваха дейности по програмите на Министерството на здравеопазването и 

бяха пряко ангажирани с:    

- превенцията и контрола на лечението на туберколозата: съвместно със 

специалисти в Специализираната болница за активно лечение по 

пневмофтизиатрични заболявания – Бургас заболелите се изследваха на място, 

локализираха се огнищата, бяха проведени анкети и консултации в ромската 

общност; 

- превенция на ХИВ, СПИН и сексуално преносими инфекции: осъществяваше 

се в ромската общност с помощта на медицински мобилен кабинет; бяха формирани 

младежки лидерски групи, които имаха за задача да популяризират сред младите 

роми наученото в обучителните семинари; мотивираха се младежи от рисково-

сексуални групи да се изследват; бяха раздадени различни обучителни и предпазни 

материали ( брошури, листовки, контрацептиви и др.) 

 

 

3.2. Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво ползване на  

       биологичните ресурси 

 

Общият брой на защитените територии на територията, контролирана от РИОСВ 

- Бургас е 127 и включват, както следва: 
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природен парк ПП „Странджа", резерватите „Ропотамо", „Силкосия", 

„Узунбуджак", „Средока", „Тисовица", „Витаново", „Орлицата", поддържаните 

резервати  „Атанасовско езеро", „Ардачлъка", „Вельов вир", „Пясъчна лилия", 60 

защитени местности и 55 природни забележителности 
       Представител на Областна администрация Бургас е определен за член в работна 

група, създадена с Решение на МС от 01.09.2006 год., във връзка със защитените 

зони НАТУРА-2000. 

 

  

  3.3. Спазване на законовите изисквания за отглеждане и придвижване  

        на живи животни на територията на областта 

 

  През отчетния период РВМС Бургас е издала 63 броя удостоверения за 

регистрация на транспортни средства съгласно чл. 246 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и е извършвала периодични проверки относно 

спазване на изискванията за хуманно отношение към животните по време на 

транспорт и клане, съгласно Регламент 1/2005 и Директива 93/119/ЕО относно 

защитата на животните по време на клане и тяхното умъртвяване.   

 

 

3.4. Опазване на въздуха, водите, земите, почвите и земните недра;  

       спазване на граничните стойности на показателите за шум в  

       околната среда 

 

      Отдел „РРТУ” в Областна администрация Бургас участва в експертния 

екологичен съвет към РИОСВ - Бургас, като през 2009 год. са извършени 9 проверки 

по изпълнение на условията в разрешителните по чл.104, ал. 1 от Закона за опазване 

на околната среда ( ЗООС ), съгласно годишната програма на РИОСВ – Бургас. 

Изготвени са становища за отдаване на концесия на обекти по Закона за подземните 

богатства, за издаване разрешения по чл. 104 от ЗООС за предприятия с рисков 

потенциал и др. Отдел „РРТУ” участва в заседанията на Басейновия съвет към 

Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна към МОСВ.  

     През 2009 год. продължи работата по ИСПА проект EUROPEA 

AIO/1205/D/SV/BG „Подготовка на работни проекти, тръжна документация и 

изпълнение на строителния надзор на дейностите по закриването на 18 общински 

сметища, разположени на територията на 5 региона – Монтана, Русе, Севлиево, 

Силистра и Созопол”  като експерт от отдела участва в Управляващия комитет и 

изготви становища по отделните фази на проекта. 

Отдел „РРТУ” участва в държавни приемателни комисии, назначени от ДНСК-

София за следните обекти: 

- „Укрепване на свлачище и брегоукрепване на северен бряг на гр. Несебър-

нов град” ( заповед № РД-19-62/20.01.2009 год.) 

- „Реконструкция на съществуващи хидротехнически съоръжения за 

възстановяване връзката на Черно море – Поморийско езеро” ( заповед № ДК-08-

120/07.04.2009 год.) 
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- „Депо за отпадъци от план програма за оздравителни мерки – І етап” - 

закриване на старо депо – околовръстна дига с противофилтрационна завеса, 

техническа и биологична рекултивации, газоотвеждащи траншеи – имот № 073001, 

землище Долно Езерово, местност „Караянос”, община Бургас  ( заповед № РД-19-

968/31.07.2009 год. )  

     С цел вземане на превантивни мерки за предотвратяване на възможни бедствия 

през зимния сезон на 03.11.2009 год. със заповед на Областният управител 

Константин Гребенаров беше назначена комисия със задача проверка на 

състоянието на речните корита извън населените места в област Бургас - публична 

държавна собственост. Инспекцията беше извършена от представители на Областна 

администрация Бургас, Басейнова дирекция, Гражданска защита и представители на 

общините в областта. Комисията провери 55 критични речни корита, определени на 

базата на участъци, където прилежащите терени и инфраструктурни обекти са били 

залети по време на наводнения, причинени от интензивни валежи в предходни 

години. След обстойните проверки е констатирано, че 70 процента от проверените 

речни русла са значително обрасли с дървесна и храстова растителност по двата 

бряга, 3 са участъците, където са установени скъсани диги, които трябва да се 

възстановят, за да се предотвратят наводнения, а състоянието на 17 речни корита е 

задоволително. След анализ на резултатите от извършената проверка и във връзка с 

необходимостта от почистване и подобряване проводимостта на речните участъци 

Областния управител разпореди да бъде представена количествено-стойностна 

обосновка.  

 Предвид икономическата и екологична значимост на Черноморския басейн и 

като се отчитат международните ангажименти, които България е поела, опазването 

на Черно море е един от основните правителствени приоритети в областта на 

околната среда. Замърсяването с нефт и нефтените разливи се считат за една от 

основните заплахи за екологичното равновесие в Черно море. Наличието на риск, 

свързан с натоварения транспорт, изисква координиране на всички ресурси за 

противодействие при аварии на областно и национално ниво. Развитие и 

сътрудничество в аварийното планиране, предотвратяване, контрол и операции за 

опазване живота и здравето на хората и недопускане на замърсявания, причинени от 

нефтени разливи са приоритет на национално и регионално ниво. 

 

        

            3.5. Изготвяне на културна стратегия за област Бургас 

     

Сформирана е работна група, която да постави основните проблеми и да 

определи приоритетите в културната стратегия за област Бургас.  В работната група 

са включени ресорния заместник областен управител, главния секретар на Областна 

администрация Бургас, ресорните заместник кметове в общините на територията на 

област Бургас, ръководители на културните институции в областта ( музеи, 

библиотеки, читалища, театри и др.), представители на творческите съюзи, частни 

галерии и др.  

В изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за военните паметници с оглед 

координиране на въпросите по издирването, проучването, картотекирането, 
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опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните 

паметници, със заповед на Областния управител е назначена областна комисия 

„Военни паметници”. На 24.03.2009 год. в Областна администрация Бургас се 

проведе редовно заседание на областна комисия „Военни паметници” на което беше 

направен отчет за дейността на комисията за 2008 год., бяха представени правилата 

за работа на комисията, беше направен преглед и сверяване на областния и 

общинските регистри за военни паметници по анкетни карти и беше уточнен реда за 

утвърждаване на собствеността на паметниците. В заседанието взе участие и 

държавен експерт „Военни паметници” от Националния военно-исторически музей 

– София. След анализ на анкетните карти за военни паметници комисията определи 

общо 161 паметника като военни в цялата област и взе решение за нуждите на 

областния регистър да се преработят всички анкетни карти и снимковия материал 

към тях в електронен вид.  

     На 21 юли 2009 год. в Областна администрация Бургас беше подписано 

споразумение за сътрудничество между Областния управител на област Бургас, 

представители на община Бургас, на Бургаски свободен университет, Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров”, „Оперно-филхармонично дружество” - Бургас, ДТ 

„Адриана Будевска”, Камарата на строителите, Камарата на архитектите, БТПП, 

Търговско-индустриална камара, Дружеството на художниците, Писателско 

дружество - Бургас и Съюза на българските журналисти - Бургас. Споразумението 

имаше за цел създаване и развитие на Клуб за партньорство на дейците на 

културата, науката и бизнеса в Бургас, с оглед разработване на общ проект и 

предприемане на действия за създаване на съвременна диалогична среда, 

осъществяване на съвместни проекти в различни сфери, подпомагане развитието на 

млади творци и таланти, подпомагане на значими граждански инициативи и 

начинания с висок обществен интерес, насърчаване на ползотворното 

взаимодействие между институциите и гражданското общество. За постигане на 

целта от страна на Областният управител на област Бургас беше предоставен в 

управление на Община Бургас, по реда и условията на чл. 15 от Закона за 

държавната собственост, във връзка с чл. 6, ал. 3 от Правилника за прилагане на 

Закона за държавната собственост, недвижим имот – частна държавна собственост, 

представляващ масивна двуетажна сграда в гр. Бургас, ул. „Княз Александър 

Батенберг” № 28. 

 Изготвен е културен календар за областта за 2009 год. 
   

3.6. Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция 

 

От създаването си и до сега Комисията за заетост / КЗ/ се утвърди като 

регионален орган по въпросите на държавната политика по заетостта.  

През отчетния период са проведени 5 заседания на Комисията по заетостта към 

Областния съвет за регионално развитие на област Бургас, на които бяха обсъдени  

и окончателно приети предложения  

- за организиране на обучения без осигурено работно място по 

професии/специалности; 
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- за  ключови компетентности в областта на чужди езици и компютърни умения 

за 2009 год.; 

 направен бе анализ на дейността на Съветите за сътрудничество към Д „БТ” – 

област Бургас, разгледани бяха постъпилите предложения във връзка с изпълнение 

на съвместните дейности  по реализацията на Постановление на Министерски съвет 

№ 44 от 19 февруари 2009 год. за определяне на условията и реда за изплащане на 

компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно 

време в икономическите сектори „Индустрия“ и „Услуги“; извършен бе подбор на 

кандидатите за участие в програма „Старт на кариерата”; класирани бяха  проектите 

по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, 

подадени от Дирекция Регионална служба по заетостта гр. Бургас.  

На 29.09.2009 год. се проведе първа работна среща на Областната комисия по 

заетост, председателствана от Златина Дукова, Заместник областен управител на 

област Бургас. На срещата бяха разгледани и одобрени идейни предложения на 

общините за регионални програми по заетост, които да се включат в националния 

план за действие по заетостта, като се представят специфичните проблеми на 

общините, свързани с пазара на труда, предлагането на труд, откриване на нови 

работни места и обучения за квалифициране на работната сила. „Домашни санитари 

в помощ на нуждаещите се от община Бургас” е проектът с който ще участва Бургас,  

насочен към предоставяне на грижа за възрастни хора и лица с увреждания.  

На членовете на Комисията по заетост се представят ежемесечни, тримесечни 

или с друга периодичност при поискване отчети за нивото на безработица в 

областта, изпълнението на активната политика – програми и мерки за заетост и 

обучение – включени лица, изразходвани средства, както и постигнатото на 

първичния пазар на труда – обявени свободни работни места и устроени на работа 

на несубсидирана заетост. 

През 2009 год. приоритет в дейността на Дирекциите „Бюро по труда” в област 

Бургас беше недопускане на масова и продължителна безработица, като усилията на 

трудовите посредници бяха насочени към постигане на по-голяма гъвкавост, с цел 

намаляване на негативното влияние на икономическата криза върху пазара на труда.  

В резултат на активното трудово посредничество през 2009 год. в дирекциите от 

Бургаска област са заявени 5713 работни места, от които 5550 на първичния трудов 

пазар. От частния сектор на първичния пазар са обявени 5502 от работните места 

или 99%. Делът на работните места за сезонна заетост е 37% (2047 работни места). 

През периода са устроени на работа 5030 безработни лица. 

В резултат на поддържане на делово партньорство и самоиницииране на срещи с 

работодатели нарастна броя на обхванатите работодатели и в края на годината броят 

на фирмите, с които работят трудовите посредници беше 11398.  

Дирекциите „БТ” от региона се включиха в процеса на интеграция на страната в 

Европейския трудов пазар като информираха търсещите работа лица за условията за 

работа в държавите от ЕИП и за условията по конкретни заявки за работни места. 

През отчетния период бяха консултирани 273 лица. Бяха проведени 2 

информационни семинара - EURES „Отворени врати” в гр. Бургас и гр. Карнобат, на 

които бяха консултирани 62 интересуващи се от работа в чужбина лица. 

Особено важен фактор на активната политика на трудовия пазар са програмите и 
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мерките за насърчаване на заетостта, които са насочени, както към клиентите на 

бюрата по труда в неравнопоставено положение ( младежи, лица с трайно намалена 

работоспособност, сираци, продължително безработни и др. ), така и към 

работодателите. Най–голяма заетост осигурява Националната програма „От 

социални помощи към осигуряване на заетост”, в която са включени 472 безработни 

лица. Изразходвани са средства в размер на 373 302 лв. 

За подобряване качествата на работната сила, в съответствие с настоящи и 

бъдещи потребности на пазара на труда, от началото на годината обучение са 

започнали 350 безработни. От тях 244 лица приоритетно са включени в програми за 

заетост с модул обучение. Изразходваните средства са в размер на 84 622 лв. 

Обучение за придобиване на професионална квалификация са завършили 475 

безработни, като от тях 324 лица са обучавани по програми и мерки за заетост. След 

квалификационно обучение по чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗНЗ работа са започнали 61 

безработни лица. 

Основен приоритет на Дирекция „РСЗ” Бургас през 2009 год. беше работата по 

Оперативната Програма „Развитие на човешките ресурси”. Засилени бяха активните 

и превантивните мерки, чрез прилагането на стартиралите схеми, подпомагащи 

преодоляване на препятствията при навлизане на пазара на труда, насърчаване на 

мобилността на търсещите работа лица, безработните и неактивните, на по-

възрастните работници, както и на тези, изправени пред риск от безработица, 

особено на младите хора. 

По Приоритетна ос 1, област на интервенция 1.1. схема „Квалификационни 

услуги и насърчаване на заетостта” беше проведен информационен ден за 

разясняване на възможностите за кандидатстване с проекти по схемата. На 

информационния ден присъстваха общо 62 лица, представители на 53 работодатели, 

обучаващи организации и социални партньори, както и експерти от Д „РСЗ” Бургас 

и от всички Дирекции „БТ” от региона. 

Към 31.12.2009 год. е подадено едно проектно предложение за обучение на 

безработни лица, което е на етап оценка в АЗ от „Бургасцвет-90- Танев” ЕООД. 

По Приоритетна ос 1, област на интервенция 1.1. схема „Отново на работа” в 

Дирекции „БТ” от областта са постъпили общо 82 заявления, от които 38 от 

родители и 44 от безработни лица. Заявленията се разглеждат и оценяват от 

Оценителните комисии в Д „БТ”. 

Във връзка с реализацията на проект „Подкрепа за предприемчивите българи – 

компонент І”, Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и 

развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на територията на област 

Бургас се осъществяват дейности за осигуряване на информиране и публичност на 

проекта. За тази цел се предостави информация на местни медии, които извършиха 

публикации. Проектът се презентира по радиовъзлите в населените места. 

Информация се предостави на членовете на съветите за сътрудничество, както и на 

срещите със социално-икономическите партньори. 

Приоритетна ос 2; област на интервенция 2.1. схема "Квалификационни услуги и 

обучения за заети лица”: 

През 2009 година по приоритетна ос 2 – „Повишаване на производителността и 

адаптивността на заетите”, схема „Квалификационни услуги и обучения на заети 
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лица” - фаза І се изпълняваха 10 договора. 

През 2009 год. по фаза 1 са включени общо 936 заети лица. Успешно са 

завършили обучение 784 лица. Те са преминали професионално обучение и 

обучения по ключови компетенции. При спазване на заложените дейности по 

проектите част от включените в професионална квалификация лица са включени и в 

обучение по  ключови компетенции. 

Към 31.12.2009 год. за област Бургас Д „РСЗ” – Бургас сключи 10 договора за 

финансиране по схема „Квалификационни услуги и обучения на заети лица - фаза 2” 

на ОП „РЧР” за обучение на 987 лица на обща стойност 718 095.62 лева. 

Към 31.12.2009 год. в обучение са включени 123 лица. От включените - 65 лица 

са завършили успешно и са придобили професионална квалификация. 

Приоритетна ос 2; област на интервенция 2.1. схема „Аз мога”: 

Към 31.12.2009 год. в Дирекции „БТ” от област Бургас са постъпили 1236 

заявления от заети лица за професионална квалификация и за обучения по ключови 

компетентности.  

Приоритетна ос 2; област на интервенция 2.1., схема „Адаптивност”: 

Въпреки популяризирането ù в Дирекции „Бюро по труда” от региона от 

стартирането на схемата до 31.12.2009 год. са постъпили само 2 заявления. 

       На 08.10.2009 год. се проведе учредително събрание на Областния съвет за 

тристранно сътрудничество ( ОСТС ). Учредяването е по инициатива на Областна 

администрация Бургас, във връзка с писмо на Министъра на труда и социалната 

политика Тотю Младенов. Председател на ОСТС е Златина Дукова, ресорен 

заместник областен управител, а заместник-председател Златко Димитров, 

заместник областен управител на област Бургас. Дейността на новоучредения съвет 

ще бъде концентрирана главно в сътрудничество при решаване на проблеми 

свързани с трудовите отношения, здравословните и безопасни условия на труд, 

заетостта, безработицата и здравното осигуряване, както и тези свързани с доходите, 

жизненото равнище и бюджетната политика. 

През 2009 год. в Областна администрация Бургас започна работа едно лице по 

програма „Старт на кариерата”( програма, в която администрацията ежегодно 

участва ), а през м. май с.г. изтече срока на сключения трудов договор с лицето, 

наето по програма  „Помощ за пенсиониране”. Двете програми имат специфичната 

цел да осигурят заетост и професионална реализация на млади хора със завършено 

висше образование и на безработни лица с недостатъчно стаж за пенсиониране. 

 За преодоляване на социалните различия и подпомагане на хората в 

неравностойно положение на територията на област Бургас се прилагат редица 

национални програми. 

 

 

4.1. Подобряване на инфраструктурата в райони с малцинствени   

       етнически групи: гетата и труднодостъпни места 

 

   Ромската етническа общност представлява 4.12 % от населението на областта. 

По-голямата част от тях живеят в изключително лоши условия, безработни са или 

изпълняват нискоквалифицирани дейности, поради липса на образование и 
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квалификация. Повечето семейства са многодетни, с ниско интелектуално ниво, 

недобро познаване на езика и затруднена социална интеграция. Тази социална група 

изисква преимуществено социално обслужване, съответния контрол, консултиране 

по отношение на подпомагането, предоставянето на услуги за интегриране в 

общността, мотивиращо обучение и професионална квалификация за реализиране на 

пазара на труда.  

        На 26.02.2009 год. в Областна администрация Бургас се проведе заседание на 

Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси под 

председателството на Областния управител. На съвещанието присъстваха Заместник 

областният управител Румяна Денева, Главния секретар на Областна администрация 

Бургас Силвия Иванова, Георги Кръстев от дирекция „Етнически и демографски 

въпроси” при МС, експерти по етническите и демографски въпроси от общините, 

представители на неправителствени организации, ромски съюзи и др. Георги 

Кръстев представи новите аспекти в рамковата програма за равноправно 

интегриране на ромите в българското общество и Плана за действие към нея за 

периода 2009–2010 год. Финансирането на общините е предвидено по Национална 

програма за подобряване жилищните условия на ромите в Република България за 

периода 2005 - 2015 год. Общата максимална стойност на Програмата е индикативна 

и към момента на нейното създаване е определена на 1,26 млрд. лв. за срок от 10 

години. Георги Кръстев посочи, че чрез Националната програма общините могат да 

кандидатстват за урегулиране на територии на съществуващи квартали с 

преобладаващо ромско население и урегулиране на нови територии – общинска 

собственост за социални жилища, като всяка община може да кандидатства за 

изготвянето на подробен устройствен план / ПУП/ за сума в размер до 200 000 лв. 

На заседанието на Областния съвет по етнически и демографски въпроси беше 

констатирано, че изискванията, които са предпоставка за общините да 

кандидатстват по тази програма, са непосилни и не отговарят на действителността в 

повечето населени места. Първото условие е в района преобладаващата част от 

ромското население да живее в компактни маси и населението от ромски произход 

да е над 10% , второто условие е съответният общински съвет  да е приел решение за 

възлагане на ПУП за определената територия, а третото условие е наличие на 

кадастрална карта за територията. Във връзка с горните изисквания бе изпратено 

писмо на Областния управител до Председателя на Национален съвет за 

сътрудничество по етнически и демографски въпроси /НССЕДВ/  с предложения за 

нормативни промени, целящи облекчаване работата на общините за кандидатстване 

по програмата. В становището се настоява да отпадне въведеното условие за 

кандидатстване, изискващо в конкретното населено място, населението от ромски 

произход да е над 10% от общото население, както и изискването за наличие на 

компактни маси от ромско население и се предлага въвеждане на обективни 

критерии, установяващи наличието на изискуемата компактност, като предпоставка 

за финансиране на проекта за ПУП. Необходимо е също така да се предвиди 

възможност за финансиране на вече разработени и одобрени проекти за ПУП за 

посочените територии. Областният управител предлага при изключване на 

територии от поземления и/или горски фонд с цел включването им в урбанизирани 

територии на базата на одобрени проекти за ПУП за изграждане на социални 
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жилища, общините да бъдат освободени от такси за смяна на предназначението на 

имотите, дължими по реда на Закона за опазването на земеделските земи и Закона за 

горите. 

      На проведеното на 04.12.2009 год. заседание на Областния съвет за 

сътрудничество по етнически и демографски въпроси бе приет отчета за дейността 

му за 2009 год., обсъдени бяха мерките по опазване на обществения ред в 

кварталите, населявани от роми, разгледан бе доклада на Фондация „Областен 

ромски съюз” – състояние и добри практики при интеграция на ромите, 

представители на НССЕДВ и МРРБ представиха програми за финансиране на 

ромски инициативи. 

 

 

4.2. Трудова интеграция на хората с увреждания в системата на  

       държавната администрация 

 

 Налице е тенденция към трайно увеличаване на хората с увреждания - 3.04 %  от 

общата численост на населението на областта - с близо 2.53% повече от същия 

период за миналата година. 

Подходът на преориентиране на безработните от получаване на обезщетения и 

помощи към осигуряване на трудова заетост доказа своята ефективност и се прилага 

успешно от Дирекция „Бюро по труда” в региона. 

На второ място като обхват на безработни лица и социален ефект е Национална 

програма „Асистенти на хора с увреждания” ( НП „АХУ” ), в която са включени 218 

лица ( по „заявки” за „личен асистент" 200 лица и за „социален асистент” 18 лица). 

Изразходвани са средства в размер на 590 206 лв. 

      Дирекции „Социално подпомагане” в регион Бургас, с изключение на дирекция 

„Социално подпомагане” – Поморие, изготвиха и защитиха проекти по фаза І на 

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”  ( ОП „РЧР” ) – дейност 

„Личен асистент”. Общо за региона през 2009 год. по ОП „РЧР” дейност „Личен 

асистент” са включени 138 лица. С изпълнение на дейност „Личен асистент” по ОП 

„РЧР” се създаде възможност да се надградят резултатите от НП „АХУ” с акцент 

върху качеството на услугите и подкрепата, както на преките потребители, така и 

възможността за алтернативен избор и професионална реализация на близките им. 

Социалната услуга „личен асистент” по ОП „РЧР” се предоставя без 

ограничителните условия от НП „АХУ”, при зачитане на личното желание и 

конкретните потребности на хората с увреждания и техните семейства. По този 

начин е осигурен по-широк достъп на нуждаещите се лица.  

Нововключени по Национална програма за заетост и професионално обучение на 

хора с трайни увреждания са 11 безработни лица.  По програмата са работили 122 

лица. Изразходвани са средства в размер на 370 617 лв. 

През 2009 год. беше проведено едно заседание на Обществения съвет за 

интеграция на хората с увреждания – Бургас, на което бе отчетена дейността на 

съвета и бяха направени предложения за актуализиране на състава му и основните 

насоки в предстоящата дейност. 
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            4.3. Срещи с Национална агенция „Пътна инфраструктура” 
 

   През м. февруари 2009 год. в община Бургас беше проведена работна среща с 

участието на кметовете на общини Бургас, Царево, Несебър, Созопол, Приморско и 

Поморие, заместник областният управител Георги Николчев, заместник 

изпълнителния директор на НАПИ инж. Христо Славчев, представители на МРРБ и 

Министерството на околната среда и водите, Областно пътно управление, ВиК, 

РИОСВ. Бяха изложени проблемите, свързани с пътната инфраструктура, проекти и 

възможности за тяхното разрешаване.  Кметът на Община Царево Петко Арнаудов, 

по чиято инициатива се проведе срещата, посочи, че от жизнено важно значение е 

ремонта на пътя Царево–Ахтопол и получи уверение, че е осигурено финансирането 

за осъществяването на ремонта.  

 Посочена бе необходимостта от:  

- финализиране на ремонта на пътя Приморско–Ясна Поляна и участъка Веселие- 

Равадиново; 

 - извършване на спешен ремонт на пътя от къмпинг „Златна рибка“ до село 

Черноморец;  

- изграждане на преграждаща мантинела на пътя Бургас-Созопол;  
 Кметът на община Бургас Димитър Николов обобщи най-наболелите проблеми за 

решаване на територията на общината: строителството на пътния възел Бургас–

Средец-Созопол, разширението на пътя Средец-Меден рудник, реконструкция на 

надлез „Владимир Павлов” и на надлеза над Товарна гара.  

 Заместник областният управител Георги Николчев поиска от НАПИ да се ускори 

ремонта на пътя Равда-Несебър. Заместник изпълнителния директор на НАПИ инж. 

Христо Славчев посочи, че ръководството на Агенцията е предвидило най-много 

средства в строителство на пътищата по Южното Черноморие, но едва ли ще бъдат 

осигурени средства за всички проблемни участъци. Инж. Славчев също така заяви, 

че изграждането на така необходимата пътна детелина Бургас-Созопол-Средец все 

още не е стартирало, поради извършването на преценка и корекция на методиката за 

избор на изпълнители. 

 

 

            4.4. Ремонт на пътен възел „Каблешково” 

 

      През 2009 год. по Програма „Основен ремонт" е извършен основен ремонт на 

път I-9 Сарафово-Бургас - П.В. Север - ремонт на съоръжение № 3 и № 4 на пътна 

връзка Бургас - Каблешково при км 229+700. Изпълнител е „Път 2004” ООД. 

  
 

  

 

            4.5. Подготовка на документация за реконструкция на ГКПП Малко  

                   Търново 
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През отчетния период бяха изготвени количествено-стойностни сметки за 

извършване на ремонтни дейности на ГКПП Малко Търново и са представени в 

Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, но такива не са 

осъществени поради липса на финасови средства. 

В изпълнение на договор за поддръжка на района на ГКПП Малко Търново, 

представител на Областна администрация Бургас извършваше ежемесечни проверки 

по отношение изпълнението на задълженията по договора.  

 

 

            5.1. Устойчиво развитие на селските райони 

 

    През м. март 2009 год. служител в администрацията взе участие в дискусия за 

възможностите за развитие на устойчив туризъм и биоземеделие, организирана от 

Коалиция „За да остане природа в България” и в проведения информационен 

семинар за Югоизточен планов регион по „Опазване на околната среда и 

подпомагане на устойчиво развитие”, организиран от Фондация за реформа в 

местното самоуправление и Фондация „ЕкоОбщност”. 

 

              

6.1. Разработване на съвместни проекти 

 

По Програма Трансгранично сътрудничество Република България - Република 

Турция през 2009 год. Областна администрация Бургас е разработила проекта „2010 

– ново начало за промоциране на трансграничното природно, културно и 

историческо богатство”, в партньорство с вилает Къркларели. Стойността на 

проекта е 92 000 евро. Започнал е процес на подготовка на два съвместни проекта по   

Програма Трансгранично сътрудничество Република България - Република Турция, 

които ще бъдат подадени при втора покана: 

- „Опазване на сгради с културно-историческо значение в области Одрин и 

Бургас”, съвместно с Камара на архитектите в Одрин; 

- „Опази водата”, съвместно с Химико-технологичен университет „Проф. д-р 

Асен Златаров” Бургас.  

По Програма „Югоизточна Европа” администрацията е разработила следните 

проекти: 

- TRANS-COREL_MAPS Проект: „Стратегия за устойчиво развитие на транс-

гранични зони, разработена на база карти на нуждите и карти на достъпа (Sustainable 

development strategy for trans-border areas based on correlations between needs maps and 

accessibility maps)-CALL II. Водеща организация е Университет „Политехника” – 

Тимишоара, Румъния, а партньори са 16 организации от Гърция, Италия, Словения, 

Украйна, Унгария. Проектът е на стойност 2.5 млн. евро; 

- Икономическа солидарност на областите: Планирането - един устойчив 

модел за развитие ( Solidarity Economy Districts:  Planning a sustainable model of 

development) – водеща организация е област Солун в партньорство с държави от ЕС; 

- Е-Европравителство -  водеща организация е област Солун в партньорство с 

държави от ЕС. Проектът е на стойност 2 млн. Евро. 
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През 2009 г. по програма „Черноморско сътрудничество”  е разработен проект 

„Проучване за развитие на мрежа редовни морски връзки на пристанище 

„Александруполис” със пристанищата от Черно море и Източното средиземноморие 

(Feasibility Study for the development of regular maritime connections network of the port 

of Alexandroupolis with the ports of the Black Sea and the Eastern Mediterranean- 

BLACK SEA – Call 2009). Водеща организация е еврорегион: Greece – East 

Macedonia & Thrace – Komotini, партньори - Областна администрация Бургас, 

общини Текирдаг-Турция, Одеса-Украйна, Тбилиси ( Батуми )- Грузия. Проектът е 

на стойност 475 476 евро. 

По Програма „Красива България” през изминалата година е разработен проект 

„Ремонтни и възстановителни работи по фасадите на сградата на Областна 

администрация Бургас”, на стойност 299 900 лв. 

По Програма ИНТЕРРЕГ IV С е разработен проект „Интеграция на хора с 

увреждания в ситуация на риск от социално изключване и регионални политики. 

(Labour market integration of people with disabilities and people in situation or risk of 

social exclusion and regional policies” , в партньорство с провинция Кастилия и Леон- 

Кралство Испания.  

Поради голямата натовареност на служителите в Областна администрация 

Бургас до момента не е сформиран отдел или звено, което да се занимава с 

разработване и управление на проекти. Липсата на капацитет за управление на 

проекти е основната причина до момента да не кандидатстваме като водеща 

организация с проектни  предложения по оперативните програми ОПРР и ОПАК, 

въпреки, че сме допустими бенефициенти. Същият проблем имаме и при подготовка 

на проекти по хоризонталните програми на Европейската комисия, както и 

затруднение да предвидим в началото на годината суми за съфинансиране при 

евентуално партньорство или самостоятелно кандидатстване. Областна 

администрация Бургас разчита единствено на финансиране от държавния бюджет и 

самостоятелно трудно може да реализира политики за развитие.  

        Областна администрация Бургас през отчетния период е участвала в следните 

проекти: 

- „Моят бряг”, финансиран от Министерството на жилищното строителство, 

териториалното управление и опазването на околната среда, Холандия. Партньор по 

проекта e МРРБ, бенефициенти са МОСВ- Басейнова дирекция за управление на 

водите в Черноморски регион, Министерство на транспорта, Държавна агенция по 

туризъм. Основната цел на проекта е разработване на визия и стратегия за 

устойчиво управление на черноморското крайбрежие на основа дългогодишната 

традиция в Холандия за интегрирано развитие и сътрудничество- в миналото главно 

при изграждане на крайбрежни равнини, чиято височина е под морското равнище и 

на диги за мелиорация и защита от морето, а днес за създаване на връзка между 

опазването на околната среда и икономическото развитие. Проектът постигна 

значителен напредък по пътя  да бъде намерено общо разбиране и синергизъм, да 

комбинира и развива черноморието по устойчив начин. Областна администрация 

Бургас участва в проведените в сградата на администрацията кръгли маси относно 

изготвянето на стратегия за устойчиво управление на черноморското крайбрежие. 

На заседание на Областния съвет за развитие беше представена разработената визия 
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за региона с проекта „Моят бряг”, беше проведена дискусия относно предложението 

за създаването на крайбрежни съвети, предложения и проблеми, изложени от 

общините и ПП „Странджа”.  

- „Партньорство за развитие”, финансиран по програма ОПАК, водеща 

организация Областна администрация Ловеч;  

- „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и 

изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране”, по 

програма ОПАК. Водеща организация е Министерски съвет, дирекция 

„Координация по въпросите на ЕС и международните финансови институции" 

/КВЕСМФИ/. В рамките на проекта е сформирана експертна група от представители 

на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво, която 

проведе пет заседания на които бяха дискутирани доклади на консултантите за 

анализа на съществуващата система и механизмите за планиране на средствата от 

ЕС и други международни донори, създадената информационна система, 

методология за ефективна координация на политиките за развитие, информационна 

система за планиране и управление за международно сътрудничество, механизмите 

за междуинституционална координация. В резултат на проекта беше изготвена 

„Стратегия за усъвършенстване на механизмите за координация на политиките за 

развитие”;  

Участие  в Комитети за наблюдение и управление на проекти : 

- Комитет за наблюдение на Програма за трансгранично сътрудничество- 

България Турция – участие в заседанията, обсъжданията и решенията му; 

- Управителен Комитет за координация изпълнението на ИСПА проект за 

регион Созопол. 

         - Комитет за управление на проект / КУП / „Партньорство за развитие”,  

финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, договор № A 

08-14-49-C/03.02.2009 г., изпълняван от Областна администрация Ловеч. На 9 и 10 

юни 2009 год. се проведе първото заседание, на което членовете на Комитета за 

управление на проекта бяха запознати с дейността, основните задачи, функции и 

очаквани резултати от дейността на КУП. Основен акцент на срещата бе 

обсъждането и приемането на Механизъм за наблюдение и оценка на реализацията 

на дейностите, което гарантира точното изпълнение на проекта. Паралелно с 

работната среща на КУП се проведе и среща на екипа по проекта, включващ 6 

регионални координатори. Обсъден бе хода на проекта, направен бе преглед и 

актуализация на плана за действие. Координаторът на проекта съобщи, че предстои   

провеждане на Начална конференция и информациони семинари по места.  

      Областният управител Константин Гребенаров присъства на третото заседание 

на Регионалния съвет за развитие /РСР/ в Югоизточния район /ЮИР/. Срещата се 

проведе в Областна администрация Сливен под председателството на Марин 

Кавръков, Областен управител на Област Сливен. Съветът гласува новия състав на 

представителите на РСР в Комитетите за наблюдение /КН/ на националната 

стратегическа референтна рамка и на оперативните програми, съфинансирани от 

фондовете на Европейския съюз. Освен новия състав РСР прие и един разумно 

намален бюджет от годишната индикативна програма за дейността на РСР за 

второто полугодие на 2009 г. в размер на 3 900 лв.  
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       На 23.11.2009 год. в Областна администрация Бургас се проведе работна среща 

за подготовка на съвместни проекти по програма за трансгранично сътрудничество 

между Република България и Република Турция. Идеята за работното посещение 

възникна спонтанно по време на участието на Областния управител Константин 

Гребенаров във Форума за партньорство, проведен през месец октомври 2009 год. в 

гр. Одрин. На срещата присъстваха представители на образователната система, 

синдикатите, камарата на архитектите, камарата на инженерите, както и такива от 

неправителствения сектор. Беше направена презентация на възможностите, които 

имат страните за съвместно кандидатстване по проекти за финансиране по двете 

приоритетни оси на Програмата - устойчиво социално и икономическо развитие, и 

подобряване качеството на живот. Гостите от Одрин изложиха конкретни 

предложения за съвместно реализиране на проекти, от своя страна българските им 

колеги отговориха доколко имат готовност да се възползват от тях. В края на 

срещата бе подписан и първият договор за сътрудничество в сферата на 

образованието, целящ да се обменят добри практики, методи за работа и 

професионален опит между представители от предучилищното образование. Под 

споразумението подписи положиха Димитринка Топалова, директор на ЦДГ 11 

„Чайка” и Халил Сайалъ, организатор на проектите по ТГС в сферата на просветата. 

От 2007 г. Областна администрация членува в Конференцията на периферните 

морски региони  / CPMR /. Заявеният интерес към черноморския регион от страна на 

Европейската комисия даде значителен тласък на развитието на процесите в Черно 

море. Неоспоримо е, че присъединяването към ЕС е най-значимата движеща сила за 

много страни в процеса на модернизиране на техните системи за управление на 

околната среда и мощен инструмент за пренасяне на положителния опит и знания. 

Готовността на черноморските страни да работят заедно с ЕС за подобряването на 

водната среда в региона повишава надеждността на този процес от гледна точка на 

международните финансови организации и донорската общност в лицето на 

Балканската и Черноморска регионална комисия / БЧРК /, която е най-новата от 

шестте географски комисии в рамките на Конференцията на периферните морски 

региони на Европа. Съществува осъзната необходимост от повече координация и 

сътрудничество между заинтересованите страни, които имат интерес в развитието 

на черноморското крайбрежие. 

 

 

                               Споразумения за сътрудничество 

 

   Областният управител Константин Гребенаров и екипът му посрещнаха грузинска 

делегация, водена от вицепремиера на Автономна Република Аджария Леван 

Антадзе. Целта на визитата беше да се подготви договор за сътрудничество между 

Област Бургас и Аджарска автономна република за развиване на туризма и 

проучване на възможностите за съвместно кандидатстване по програми на 

Европейския съюз, касаещи Черноморската икономическа зона; 

   Областният управител Константин Гребенаров бе ръководител на българската 

делегация в гр. Острава, Чешката Република по повод организираните от 

Посолството на Република България в Чешката Република в изпълнение на проект 
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по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз „Дни 

на България в град Острава”. На 09.10.2009 год. Областният управител Константин 

Гребенаров и Областният управител ( хейтманът ) на Моравско-Силезийска област  

Ярослав Палас подписаха договор за двустранно сътрудничество между област 

Бургас и Моравско-Силезийска област. Споразумението има за цел да се задълбочат 

добрите взаимоотношения между Република България и Чешката Република на 

регионално ниво и с него се постави началото на културното и стопанското 

побратимяване на двете области. 

    През м. октомври 2009 год. стартира процедура по установяване на контакт, 

изготвяне и подписване на споразумение за сътрудничество с Върховната Рада на 

Автономна Република Крим, Украйна.  

 

 

7.1. Подобряване управлението на човешките ресурси и укрепване  

       административния капацитет в Областна администрация 

 

Значителен принос за осъществяване правомощията на Областния управител 

при провеждане на националните политики на областно ниво има Областната 

администрация и нейния експертен кадрови ресурс.  

Сред основните приоритети в работата на Областната администрация и през 

2009 година бяха модернизация на администрацията, укрепване на 

административния капацитет, чрез подобряване качеството на административно 

обслужване, повишаване на експертното ниво в работата на администрацията и 

оптимизиране на дейността ù като цяло с оглед потребностите на обществото.  

Предприетите мерки и дейности имаха за цел реализация на основните 

приоритети залегнали в Стратегията за модернизиране на държавната 

администрация, Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната 

администрация, Стратегията за обучение на служителите в администрацията.  

 

Подобряване организацията и нивото на административното обслужване - мерки и 

дейности по изпълнение на Стратегията за модернизация на държавната 

администрация 

 
В Областна администрация Бургас е внедрена Интегрирана система по качество 

и информационна сигурност в съответствие с международно признатите стандарти 

ISO 9001:2000 и ISO 27001:2005. 

Електронната страница на администрацията http://www.bsregion.org се 

актуализира текущо, което гарантира своевременното предоставяне на информация 

за всички вътрешни нормативни актове, заповеди и обяви за предстоящи тръжни и 

други процедури, планове и стратегии, образци на документи, предлаганите от 

администрацията административни услуги, срокове и цени за извършването им. С 

цел прозрачност и публичност на дейността са разкрити и продължават да 

функционират горещ телефонен пост, електронна пощенска кутия за сигнали, жалби 

и предложения, електронна анкета, проследяваща степента на удовлетвореност на 

потребителското търсене и електронен дискусионен форум.  
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В администрацията и през 2009 год. продължи утвърдилата се практика за 

обслужване на граждани и организации на принципа на „едно гише”,  чрез Центъра 

за административно обслужване, работещ при установено непрекъснато работно 

време, с осигурен достъп до сградата на администрацията за хора с физически 

увреждания.  

 

Мерки и дейности по реализиране на  

Стратегията за управление на човешките ресурси в държавната администрация и 

Стратегията за обучение на служителите в администрацията 

 

Организацията и дейността на Областна администрация Бургас се осъществява в 

съответствие с Устройствения правилник на областните администрация, съгласно 

който в края на 2009 година общата численост на персонала е 51 служители, 29 от 

които със статут на държавни служители, 17 служители, назначени по трудово 

правоотношение и 5, включени в политически кабинет. Администрацията е 

структурирана в две дирекции - обща и специализирана, пряко подпомагащи 

дейността на Областния управител.  

През 2009 год. се проведоха 3 конкурсни процедури за държавни служители: за 

„младши юрисконсулт” и „старши юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно 

обслужване”, дирекция „АПОФУС” и „младши експерт” в отдел „Държавна 

собственост”, дирекция „АКРРДС”. Назначени са общо 3 държавни служители на 

горепосочените експертни длъжности. Информацията за незаетите длъжности в 

администрацията текущо се публикува в единния електронен Регистър на 

административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт. 

Обявите за провеждане на конкурсите се публикуват на електронната страница на 

администрацията http://www.bsregion.org и на http://www1.government.bg/ras/.  

      Един от основните приоритети по отношение развитието и утвърждаването  на 

кадровия потенциал на администрацията е свързан с обученията на служителите. В 

изпълнение на Стратегията за обучение на служителите в държавната 

администрация е изготвен годишен план за задължително и специализирано 

обучение на служителите за 2009 г. и са проведени обучения за професионално 

развитие в Института по публична администрация в следните области: 

       - правни регулации: 4 служители 

                - писане на проекти: 1 служител 

      Бяха проведени специализирани обучения от други обучаващи институции в 

следните направления:  

                - правни регулации и организация на административната дейност - 6 

служители; 

                 - регионално и местно развитие – 2 служители; 

                 - организация на административната дейност - 2 служители; 

                  - експертиза на недвижими имоти и земеделски земи – оценки и продажби 

- 4 служители; 

                - интеграция на ромите - 1 служител; 

                - управление на проекти: общо 1 служител; 

                - запознаване с добри практики - 3 служители 
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      Разширяването на чуждоезиковите умения на служителите, работещи на всички 

нива в българската администрация, произтича от необходимостта от осигуряване на 

пълноценно и ефективно участие в комуникацията с европейските институции в 

условията на пълноправно членство на Република България в Европейския съюз. В 

тази връзка и през 2009 година продължи специализираното обучение на 

служителите в администрацията по английски език за работа с институциите на ЕС, 

като същото бе проведено в рамките на реализация на проект по Оперативна 

програма „Административен капацитет”. Сертификати за езикови умения получиха 

4 служители за ниво  А 2, 2 служители за ниво В1 и  5 служители за ниво С1. 

       В  курса по специализирано обучение по френски език, организиран по проект на 

МДААР и Международната организация по франкофония се включиха 8 служители 

в Областна администрация Бургас. 

      Проведено беше самообучение по етика и превенция на корупцията от 2 

новоназначени служители. На 16.03.2009 год. 11 служители в администрацията се 

явиха на изпит за сертифициране на компютърните умения и 10 от тях получиха 

сертификат IT Card. 

      Резултатите от проведения едногодишен обучителен процес отчитат повишаване 

на професионалното ниво, обмен на добри практики, повишаване на езиковите и 

компютърни умения, експертност при участието в процесите по усвояване на 

средства от структурните фондове, въвеждане на системите за финансово 

управление и контрол в публичния сектор и пр.  

         През 2009 година в Областна администрация гр. Бургас са приети на стаж с 

продължителност не по-малко от 14 дни 4 студенти, трети курс, обучаващи се по 

специалността „Публична администрация” в Бургаски свободен университет.       

Администрацията се включи в Програмата на МДААР „Българската мечта” за 

провеждане на платени стажове от студенти, но поради закриването на 

министерството граждански договор с одобрения кандидат не беше сключен.    

       Укрепването на административния капацитет е важен момент в условията на 

членство на Република България в ЕС. Администрацията към настоящия момент е 

основата на целия процес, свързан с ефективно управление на средствата от ЕС.  Тя 

има решаваща роля в процеса на планиране, координация и реализация на 

стратегии, планове и програми за развитие. Повишаване на конкурентоспособността 

на региона и областта е пряко свързано с  изграждането на нови и укрепването на 

съществуващи административни структури, отговорни за прилагането на програми 

и проекти за развитие и сближаване. От способността на администрацията да 

програмира, управлява и концентрира идеи и средства зависи цялостното развитие 

на процеса по прилагане на европейските политики и норми за регионално развитие.  

Като част от процеса на осъществяване на заложените мерки в Стратегията за 

управление на човешките ресурси, е въведената система за мониторинг на 

удовлетвореността на гражданите и организациите от работата и нивото на 

експертност на служителите в администрацията. През отчетния период не са 

постъпвали сигнали срещу действия на служители от администрацията в разрез с 

установите стандарти за административно обслужвани и етични правила за 

поведение. Независимо от показаните добри резултати, мониторинга на процеса на 

управление на човешките ресурси в Областна администрация Бургас отчита някои 
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негативни тенденции, изискващи задълбочен анализ и конкретни мерки за 

преодоляването им, а именно:  

• Намаляващ брой на лицата, желаещи да работят в системата на 

държавната администрация;  

• Бавни темпове на нарастване на заплатите на служителите в Областната 

администрация;  

• Завишаване на текучеството на служителите;  
Така посочените негативни тенденции, независимо от полаганите усилия за 

повишаване на експертното ниво на служителите в администрацията, намират 

своето конкретно проявление най-вече в невъзможността за реализиране на 

поставените задачи в рамките на нормативно предвидените срокове. Това 

несъмнено би могло да доведе до неудовлетвореност от страна на потребителите на 

административни услуги и до затрудняване на дейността на Областния управител 

при провеждане на националните политики на областно ниво.  

Израз за развитието на професионалната държавна служба е разработването на 

процедури, свързани с делегирането на правомощия, вземането на решения се 

извършва на възможно най-ниското ниво. В тази насока и в изпълнение на приетите 

през 2007 год. Вътрешни правила за координация и взаимодействие между звената в 

Областна администрация, продължиха дейността си създадените постоянни 

комисии, подпомагащи и консултиращи дейността на Областния управител при 

вземане на решения, свързани с управлението и разпореждането с имущество 

държавна собственост, по приемане на пазарни оценки на имоти, държавна 

собственост, при провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки.  

 

 

7.2. Повишаване доверието на обществото и подобряване на  

       прозрачността и отчетността в дейността на Областна  

       администрация Бургас 

 

И през 2009 год. дейността на Областна администрация Бургас бе основана на 

принципите за законност, надеждност и предсказуемост, откритост и прозрачност,  

ефективност  и ефикасност, намиращи приложение както в процесите на управление 

на човешките ресурси, така и в хода на административното обслужване на граждани 

и организации.  

В електронната страница на администрацията са създадени и се поддържат  

специални рубрики, имащи за цел публичност на всички вътрешно-ведомствени 

актове, относими към административното обслужване: 

http://www.bsregion.org/Bul/Documents/alldocs.htm, 

както и на тези, свързани с актове и действия на Областен управител по: 

- провеждане на конкурсни процедури за назначаване на работа на държавни 

служители и служители по трудови правоотношения - 

http://www.bsregion.org/Bul/Anonce/obiava.htm,  

- управление и разпореждане с имущество, държавна собственост-  

http://www.bsregion.org/Bul/Documents/zapovedOrg.htm; 

http://www.bsregion.org/Bul/Anonce/turg.htm и 
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-  провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки- 

http://www.bsregion.org/Bul/Anonce/porachka.htm 

Като част от системата за обратна връзка с гражданите и бизнеса са въведените 

модели за електронно анкетиране и електронен форум, които имат за цел измерване 

на удовлетвореността на потребителите на административни услуги и въвеждането 

на нови форми за публичен диспут по обществено значими теми.  

Принципа за откритост в дейността на администрацията намира отражение и в 

произтичащите от Закона за достъп до обществена информация задължения за 

Областния управител за предоставяне на информация на граждани и организации 

във връзка с дейността му и тази на администрацията. Задължителната за всеки 

ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт, 

актуална обществена информация е публикувана и може да се намери на 

официалната ни интернет страница 

http://www.bsregion.org/Bul/Info/zayvlenie.htm 

 За улеснение на гражданите, освен в интернет страницата на администрацията, 

и на видно място в сградата са указани адреса, телефона, работното звено, което 

отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп.  Гражданите се 

възползват ежедневно от дадената със закона възможност да се получи информация 

- чрез устно запитване, като всеки служител в администрацията, в рамките на своята 

компетентност, отговаря веднага. През 2009 г. по реда на Закона за достъп до 

обществена информация са постъпили общо 9 броя писмени заявления за 

предоставяне на служебна информация, по 6 от тях са постановени решения, а по 3 

от тях са уведомени заявителите за липса на исканата от тях обществена 

информация. Исканията и постановените решения за достъп се отразяват в 

специален регистър. 

Показател за установената публичност и прозрачност в дейността на 

администрацията е и съвместната ù работа с обществените посредници. В  

администрацията е утвърден и се прилага Правилник за взаимодействието и 

координацията на Областна администрация Бургас и обществения посредник 

/омбудсман/, който е публикуван на официалната ни интернет страница 

http://www.bsregion.org/Bul/Ombudsman/odocs.htm. 

Установеният вътрешнонормативен ред за взаимодействие с обществените 

посредници има за цел обезпечаване дейността им по защита правата и интересите 

на гражданите и организациите в условията на пълна прозрачност относно актовете 

и действията на администрацията и подобряване функциите на администрацията 

при предоставянето на административни услуги.  

 

 

7.3. Прилагане на механизми и нови форми за публично-частни   

       партньорства 

 

В рамките на проект „Партньорство за развитие”, финансиран по програма 

ОПАК, с водеща организация Областна администрация Ловеч, беше определен 

областен координатор за Бургас, който участва в организацията на 2 семинара, 

провеждане на анкетни проучвания сред 13 общини от област Бургас на тема 
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„Реализирани ПЧП по вид, обхват, механизъм на възникване, управление и 

контрол”, „Капацитет на администрацията за осъществяване на ПЧП”, 

„Идентифициране на нови сфери за ПЧП”, както и за популяризиране на 

резултатите от проекта. Дейностите по проекта покриват 26 целеви области в 

страната и целят ефективност на управлението в областни и общински 

администрации чрез създаване на условия за активно прилагане на публично-частно 

партньорство.  

     Беше взето участие в заседанието на Координационния съвет по проект 

„Повишаване на административния капацитет на общинските администрации в 

Созопол, Приморско и Царево за прилагане на ПЧП”.   

 

 

7.4. Създаване на единна информационна среда и условия за оперативна  

       съвместимост и информационна сигурност в структурите на  

       държавната администрация 
 
 

       През м. октомври 2009 год. беше проведено встъпително обучение на 

служителите в Областна администрация  Бургас по ISO 9001:2008 и обучение за 

вътрешни одитори по ISO  9001:2008. Осем служители в администрацията, успешно 

попълнили изпитния тест от обучението, получиха сертификат за вътрешен одитор 

по ISO 9001:2008, а 5 служители получиха удостоверение;  

      Стартира подготовката и предстои да бъде финализирана сертификацията на 

внедрената в администрацията Интегрирана система за управление на качеството и 

информационната сигурност, транзитивно преминаване към ISO  9001:2008.  
 
 
 
 
 
 
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ 

Областен управител на област Бургас 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


