
 
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Б У Р Г А С  
 
 
№…03 - 75…….………………… 
 

……10. 04. ………………. 2006 г  

                                                    ДО 

                                               Г-ЖА  СНЕЖАНА  ДИМИТРОВА 

                                               ДИРЕКТОР  НА  ДИРЕКЦИЯ 

                                               “СТРАТЕГИЧЕСКО  ПЛАНИРАНЕ 

                                                И  УПРАВЛЕНИЕ”  НА  МС 
                                                На Ваш № 02.05 – 31 / 13.03.2006г.  
 
                                      УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИМИТРОВА, 

            На основание чл.59 от Закона за администрацията и чл.6, ал1 от 

Устройствения правилник на областните администрации и съгласно изискванията 

в горецитираното Ваше писмо Ви предоставям : 

 

              ДОКЛАД  ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЛАСТНА  АДМИНИСТРАЦИЯ  

БУРГАС  ПРЕЗ  2005Г.  
           Независимо настъпилите промени в средата на годината  в ръководството на областната 

администрация ,като последица от провелите се парламентарни избори , администрацията 

продължи да провежда държавната политика на територията на областта. 

            В рамките на правомощията съгласно чл.31 от Закона за администрацията и  на база 

законови постановки и двамата областни управители изпълняваха контрол и координация на 

работата на органите на изпълнителната власт при взаимодействието им с местната власт.  

            Следва да се отбележи , че и през 2005г. продължи практиката в затрудненото 

координиране на работата на децентрализираните държавни структури на територията на област 

Бургас , поради нерегламентиран контрол от страна на областния управител в правилниците за 

дейността на повечето от тези структури.    
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   Във връзка с координацията на работата на органите на изпълнителската власт и на техните 

администрации и взаимодействието им с местната власт областна администрация Бургас по долу 

изброяваме всички комисии в областта и сведения за дейноста им през 2005г.  

        През 2005 г. са проведени 5 заседания на Комисия по заетостта, 2 заседания на Областен 

съвет по здравословни и безопасни условия на труд и 8 заседания на Комисия по транспорта.   

 
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 
І заседание 

Обсъждане и приемане на предложения на Дирекциите Бюра по труда от Бургаска област 
за професиите, по които ще се проведе квалификационно обучение на безработни лица без 
предварително осигурено работно място през периода февруари -юни 2005 г. 

Комисията по заетост единодушно приема и утвърждава  списък на професиите, по които 
ще се проведе квалификационно обучение на безработни лица без предварително осигурено 
работно място през периода февруари - юни 2005 г.    

 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

Дирекциите Бюра по труда от Бургаска област за  професиите, по които ще се проведе 
квалификационно обучение на безработни лица без предварително осигурено работно 

място през  периода февруари - юни 2005 година 
         

Код Професия 

Обобщено 
предложен
ие за 
Бургаска 
област - 
общ брой 
лица 

ДБТ 
Айтос - 
бр.лица 

ДБТ"Зора" 
Бургас - 
бр.лица 

ДБТ 
"Меден 
рудник"  
бр.лица 

ДБТ 
Карноб
ат 
бр.лица 

ДБТ 
Царево 
бр. лица 

ДБТ 
Несебър 
бр.лица 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

3432 

Приложни финансово 
счетоводни 
специалисти 20 10 10         

4114 
Оператори на 
компютри 109 10 45   14 10 30 

4115 Секретари 16       16     
5123 Готвачи 74 10 30   14   20 
5124 Сервитьори  и бармани 10 10           

5141 
Фризьори,бръснари, 
козметици 30   10 10     10 

5161 
"Пазачи - въоръжена 
охрана" 15   15         

5221 
"Продавачи в магазини 
и демонстранти" 10           10 

7231 
Монтьори на моторни 
превозни средства 14       14     

7411 

Квалифицирани 
работници по 
производството на 
месо, местни и рибни 
продукти 12     12       

7412 

Квалифицирани 
работници по 
производтво на хлебни 
изделия 12     12       
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8321 

Водачи на товарни и 
специализирани 
автомобили 12       12     

  ОБЩО: 334 40 110 34 70 10 70 
 
 

Обсъждане и приемане инициатива на ДБТ ”Меден рудник” - Бургас за Регионална 
програма  за ограмотяване, квалификация и заетост за общините Бургас, Средец и Камено. 
Комисията по заетост единодушно приема и утвърждава  Регионалната програма. 

 
ІІ заседание 

Оценка на подадените от Дирекция “Регионална служба по заетостта” гр. Бургас 
(Д”РСЗ”) проекти по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” 
(ОСПОЗ). 

1. Комисията по заетост не класира следните проекти, поради несъответствие с 
регионалните приоритети: 
№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1. "Южно вино" АД 220 502 209 516 38.7 

2. Паскал Димитров Димитров 220 502 209 522 38.5 

 
2. Комисията по заетост класира и изпраща за окончателно одобрение в Агенцията по 

заетостта следните проекти: 
Община: Поморие 

№ Работодател Регистрационен номер 
на проекта Точки 

1. ЕТ"Иван Колев-94"-Поморие 220 702 217 505 42.3 

2. Йовка Пеева Георгиева 220 702 217 504 38,0 

 

Община: Средец 

№ 
Работодател Регистрационен номер 

на проекта Точки 

1. “ГЕЦ – ГИ-АГРО” ЕООД 221 302 206 502 56.1 
Община: : Бургас 

№ 
Работодател Регистрационен номер 

на проекта Точки 

 ЗПК "Бъдеще" 221 302 229 503 33.7 
 

Община : Камено 

№ 
Работодател Регистрационен номер 

на проекта Точки 

1. “Южно вино “ АД -  221 302 208 504 38.8 

2, Катя Желязкова Савова- земед. произв. 221 302 208 503 31.7 
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Община: : Руен 

№ Работодател Регистрационен номер 
на проекта Точки 

1. “Южно вино “ АД -  220 102 218 501  38.0 
 

Община: Карнобат 

№ 
Работодател Регистрационен номер 

на проекта Точки 

1. ЗПК "Успех" с.Аспарухово 220 502 209 515 53.7 

2. Явор Андреев Имамов 220 502 209 520 48.2 

3. Коста Т. Костов - земед.пр.. 220 502 209 517 44.7 

4. ЕТ "Рени Славова" 220 502 209 521 42.4 

5. "Карнобатплод"АД 220 502 209 513 36.3 

 

Община: Сунгурларе 

№ 
Работодател Регистрационен номер 

на проекта Точки 

1. Тончо Н. Драгнев - земед. производител. 221 302 208 503 56.2 

2. ПК “Сунгурларски  мискет”  221 302 223 516 39.3 
 
 
ІІІ заседание 

Обсъждане и разпределение на работни мета по общини по Национална програма 
„Опазване на реколта 2005” 

За 2005 г. са предвидени общо 64 броя работни места, а предвидените средства са в 
размер на 54 806 лева. Квотите по общини са разпределени от Дирекция ”Регионална служба по 
заетостта” Бургас (Д”РСЗ”)   съвместно  с Областна дирекция ”Земеделие и гори” – Бургас 
(ОД”ЗГ”). Участниците в заседанието са запознати с  броя засети площи по общини, които имат 
нужда от охрана. Разпределение е направено на база брой засети площи и брой регистрирани 
земеделски стопани /съгласно направеното последно  преброяване през  2003 г. /  

Съгласно комплексна оценка на ОД”ЗГ” се предлага следното  разпределение по общини: 
1. Община Айтос -      6 броя 
2. Община Бургас  -   5 броя 
3. Община Камено – 3 броя 
4. Община Карнобат – 10 броя 
5. Община Малко Търново 0 броя 
6. Община Несебър – 3 броя 
7. Община Поморие – 4 броя 
8. Община Приморско 0 броя 
9. Община Руен -  - 12 броя 
10. Община Созопол – 3 броя 
11. Община Средец – 8 броя 
12. Община Сунгурларе – 9 броя 
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Направено е предложение за напред да се вземат под внимание критериите и нуждите на 
РПУ при определяне на квотите за охранители на реколтата. 

Изтъкната е необходимост от предоставяне на 1 квота  за община Малко Търново, като се 
намали квотата на община Карнобат. Поради недостатъчни бенифициенти по програмата се 
предоставя  1 квота  от община Несебър за нуждите на община Поморие. Това предложение е 
съгласувано предварително с община Несебър и се приема от община Поморие.  

След  обсъждане Комисията по заетост единодушно взема решение: 
1. Община Айтос                        6 броя 
2. Община Бургас                       5 броя 
3. Община Камено                     3 броя 
4. Община Карнобат                  9 броя 
5. Община Малко Търново       1 брой 
6. Община Несебър                    2 броя 
7. Община Поморие                   5 броя 
8. Община Приморско               0 броя 
9. Община Руен                          12 броя 
10. Община Созопол                    3 броя 
11. Община Средец                      8 броя 
12. Община Сунгурларе               9 броя 
13. Община Царево                      1 брой  
       
                     Общо: 64 броя  
Съгласно указанията на Агенцията по заетостта, по програмата работодатели мoгат да 

бъдат както общините, така и областният управител.  
Предвидените  средства за реализацията на програмата от държавния бюджет са в размер 

54 806 лева за област Бургас, а работодателят трябва да осигури 27 260  лева. Лицата работещи 
по програмата на пълно работно време е предвидено да получат минимална работна заплата от 
150 лева и доплащанията по Кодекса на труда.  
 При така създалата се ситуация е предложено членовете на Комисията по заетостта да 
упълномощят Д”РСЗ” - Бургас за предприемане на действия във връзка с реализацията на 
програмата, а именно: 

1)Ако има отказали се общини за работодатели, то следва те да подадат писменни 
заявения в дирекцията и съответно тя да направи преразпределение на квотите по общини в 
областта. 

2) Ако всички общини се откажат да бъдат работодатели по програмата то 
определените 64 работни места ще бъдат предложени на други области.  

Във връзка с писмо № 9193.0223/18.05.2005 г. на Агенцията по заетостта, Комисията по 
заетост оторизира общините – работодатели да могат да преизчисляват броя на работните места, 
при което срокът за наемане на работа на безработните лица намалява под 6 месеца в рамките на 
определените за ДБТ финансови средства. 
 
ІV заседание 

 
Обсъждане и изготвяне на предложение  за потребностите от квалифицирана работна 

сила заявени от работодатели, за които ще се организират квалификационни обучения на 
безработни лица за периода до юни  2006 год. 
     Участниците в заседанието са запознати с процедурата за кандидатстване по  Програма 
“Старт на кариерата” - 2005 год., за заетост на младежи с висше образование в централните 
ведомства, областни и общински администрации. 

 
 V заседание 
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Разглеждане и оценяване на подадените на територията на Областна администрация гр. 
Бургас проекти по Национална програма „ От социални помощи към осигуряване на заетост” 
(ОСПОЗ). Представени са общо 53 проекта. 

Поради ограничения размер на финансови средства по Национална програма „ОСПОЗ”, 
за проекти в селското стопанство да бъдат финансирани първите проекти получили най-голям 
брой точки за социална пригодност от всяка община в Областта. Проектите - „Южно вино” АД, 
общ. Карнобат; Община Карнобат; „Карнобатплод” АД; Птицекланица „Чубра” ООД, общ. 
Сунгурларе, следва да бъдат редуцирани в размер на 50% от исканата по програмата сума. 

По Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” да бъде предложен за 
финансиране проектът на Община Айтос, отчитайки социалната значимост на същия. При 
невъзможност Агенцията по заетостта да го финансира в пълен размер, същият да бъде 
редуциран в рамките на разпределените за Д”РСЗ” средства. 

Комисията по заетост класира и изпраща за окончателно одобрение в Агенцията по 
заетостта следните проекти: 

Община: Айтос 

№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1 „Държавно лесничейство” Айтос 2 201 2 201 О603 45.0 

2 Община Айтос 2 201 2 201 О602 37.8 

3 ДСП Гр. Айтос 2 201 2 201 О601 35.0 

4 ЗКПУ „Чукарка”, с. Чукарка 2 201 2 201 С601 48.3 

5 ЗКПУ „Единство” Айтос 2 201 2 201 С603 42.0 

6 Община Айтос 2 201 2 201 0601 100.3 

 

Община: Руен 

№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1 Община Руен 2 201 2 218 О604 38.0 

2 Община Руен 2 201 2 201 С602 45.3 

Община: Приморско 
№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1 ДДВС „Ропотамо” – м. Аркутино 2 212 2 227 О604 33.0 

2 Община Приморско 2 212 2 227 О604 25.1 

   

Община: Бургас 
№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1 „Елкабел” АД 2 212 2 228 Ч603 53.6 

2 Община Бургас 2 212 2 228 О607 48.1 
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3 ДСП Бургас 2 212 2 228 О601 35.0 

4 НЦРС 2 212 2 228 О606 28.8 

 
  Община: Созопол 
№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1 „Държавно лесничейство” - 
Бургас 

2 212 2 221 О602 52.2 

2 Община Созопол 2 212 2 221 О608 47.3 

 
  Община: Бургас, ДБТ „Меден Рудник” 
№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1 „Трансстрой – Бургас” АД 2 213 2 229 Ч611 66.4 

2 „Норматив” ООД 2 213 2 229 Ч604 33.0 

3 „Обреден комплекс” ЕООД 2 213 2 229 О610 29.6 

4 Община Бургас 2 213 2 229 О607 27.6 

5 ПГ по Дървообработване 2 213 2 229 О619 10.0 

6 ЗКП „Бъдеще” 2 213 2 229 С617 28.3 

 
  Община: Средец 
№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1 Община Средец 2 213 2 206 О606 46.6 

2 „90 Танев” ЕООД 2 213 2 206 Ч620 32.0 

3 ДЛ Средец 2 213 2 206 О603 31.5 

4 „Металпласт – БГ” ООД 2 213 2 206 Ч618 31.4 

5 Гец – Ги – Агро ЕООД 2 213 2 206 С614 35.5 

6 Община Средец 2 213 2 206 0601 129.9 

 
  Община: Камено 
№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1 Областна управа Бургас 2 213 2 208 О609 40.0 

2 ДСП Камено 2 213 2 208 О601 35.0 

3 ДЛ Бургас 2 213 2 208 О602 29.2 
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4 Община Камено 2 213 2 208 О608 27.2 

5 Южно вино АД 2 213 2 208 С615 36.3 

 
  Община: Карнобат, ДБТ Карнобат 
№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1 Община Карнобат 2 205 2 209 О607 37.9 

2 Д „СП” Карнобат 2 205 2 209 О615 35.0 

3 ДЛ Карнобат 2 205 2 209 О602 28.3 

4 „Карина” АД 2 205 2 209 Ч608 25.0 

5 Сдружение за социални дейност, 
заетост и... 

2 205 2 209 О618 17.7 

6 Карнобатплод АД 2 205 2 209 С609 34.8 

7 Коста Тодоров Костов 2 205 2 209 С611 27.4 

 
  Община: Сунгурларе 
№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1 Община Сунгурларе 2 205 2 223 О606 36.7 

2 Д „СП” Сунгурларе 2 205 2 223 О601 35.0 

3 ДЛ с. Садово 2 205 2 223 О610 23.7 

4 ПК „Сунгурларски мискет” 2 205 2 223 Ч612 20.0 

5 Птицекланица „Чубра” ООД 2 205 2 223 С616 46.6 

 

  Община: Малко Търново, ДБТ Царево 
№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1 Община Малко Търново 2 206 2 212 О601 53.4 

2 ДЛ „Звездец” 2 206 2 212 О603 43.3 

3 ДДивС „Граматиково” 2 206 2 212 О604 42.3 

4 ДЛ „Малко Търново” 2 206 2 212 О605 37.1 

 

  Община: Царево 
№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 
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1 Община Царево 2 206 2 213 О602 38.3 

 

  Община: Поморие, ДБТ Несебър 
№ Работодател  Регистрационен номер на проекта Точки 

1 НЦСР - София 2 207 2 217 С602 35.0 

2 ЕТ „Бургасцвет – Иванка” 2 207 2 217 Ч601 23.3 

3 ЕТ „Иван Колев – 94” Поморие 2 207 2 217 С603 29.6 

 

Бяха направени предложения относно обособяване на секция за продължаващо 
професионално обучение към Комисията по заетостта за Област Бургас, в изпълнение на 
Национална програма за продължаващо професионално обучение 2005 – 2010 г. 

 
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 
Отчет за дейността на Дирекция Областна инспекция по труда – Бургас (Д”ОИТ”) през 

2005 год.  Изнесен е доклад за дейността на Д”ОИТ” през 2005 година. Направени са 1511 
проверки на предприятия, като най-много от тях (378 проверки) са в отрасъл „Хотели и 
ресторанти” и в строителството (244). Проверени са 1223 предприятия, 524 от тях са били 
посетени за първи път.  

Установени са 6 782 нарушения, като 50 % от тях са свързани с организацията и 
управлението на дейността по осигуряване на безопасни условия на труд (2977 нарушения). 359 
лица носят наказателна отговорност, издадени са 139 акта за нарушение. 

Друг критерий, по който са извършени проверки, е „Оценка на риска”. Тук са наложени 
най-много глоби - глобени са 193 работодателя, 67 длъжностни лица и 99 работници и 
служители. 

1 298 нарушения са установени по критерия  „Безопасност на труда” – става дума за 
изправността на ел. съоръжения, съоръжения с повишена безопасност и др. 

По отношение на хигиената на труда или лични предпазни средства (548 нарушения), са 
издадени  89 акта. 

Констатирани са 1 817 нарушения в трудово-правно отношение. 32 от тях са свързани с 
наемането на хора без писмен трудов договор. Издадени са 78 акта. Нарушения най-вече се 
констатират по отношение на неспазването на работното време, отчитането и заплащането на 
нощния и извънреден труд. 

Спрени са от експлоатация 23 машини, въведени са 2 специални режима на работа. 
През 2005 г. са проведени общо 5 национални и 2 областни кампании за проверки на 

фирми – през м. април в строителството и през летния сезон в отрасъл „Хотели и ресторанти”. 
Констатирани са 6 случая на наемане на работа на непълнолетни лица без разрешение на 
Д”ОИТ”. Издадени са 1136 разрешения за работа на непълнолетни лица, 100 по КТД, направени 
са 578 консултации. Трудовите злополуки са 297, като от тях 24 в транспорта и 22 
миннодобивната промишленост. Има 9 смъртни злополуки, като 7 от тях са в строителството. 

Информация относно текущи проверки - от 30 януари 2006 г. до 15 февруари 2006 г., 
Д”ОИТ” извършва проверки на фирми, за които има информация, че са нарушители 

Направен е апел към Областния съвет по здравословни и безопасни условия на труд, че 
много рядко се свиква заседание. Заседание да се прави на всеки 3 месеца.  

Засегнат бе и въпросът за проверки в шивашките предприятия, тъй като за тях има най-
много информация, че системно неспазват и грубо нарушават правилата за безопасни условия на 
труд.  
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Констатира се, че Службите по трудова медицина са безконтролни. Според нормативно-
правната уредба, контролът върху тях се осъществява от Министерството на здравеопазването и 
същевременно от Министерството на труда и социалната политика, което е един „правен 
апсурд”. Присъстващите членове на заседанието подкрепят това изказване и се взема решение, 
че по този въпрос ще се направи дебат с представители на съответните ресорни министерства и 
ще се поиска становище да се информират депутатите от Бургаски регион. 

Представени са и са приети три проекто-решения: 
1. Извършване на съвместни проверки на Д”ОИТ” чрез членовете на Областния съвет по 

здравословни и безопасни условия на труд. 
2. Провеждане на съвместни форуми 
3. Д”ОИТ” се задължава да изготвя и представя пред Областния съвет по здравословни и 

безопасни условия на труд месечни отчети за нарушения и анализ към тях. 
 
 
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТА 

ОТНОСНО: Работата на комисията по чл. 11 от Наредба № 2/15.03.2002г. за разглеждане 
на предложения за промени в областната и републиканската транспортни схеми през 2005г. 

През 2005г. комисията е заседавала 8 пъти. 
Четири от заседанията са проведени непосредствено преди тези на комисията по 

Републиканската транспортна схема към ИА ”Автомобилна администрация”, с оглед 
своевременно разглеждане и изразяване на становище по постъпилите предложения за промени 
в РТС. 

Разгледаните предложения за промени в републиканската транспортна схема са както 
следва: 

От общини в област Бургас – 12 бр. проекти на маршрутни разписания. От тях 5 бр. 
проекти за нови автобусни линии и 7 бр за промени в действащи такива. 
От други области – 19 бр. проекти. 

Разгледаните предложения за промени в областната транспортна схема са общо 38. От 
тях 23 бр. са за промени в действащи маршрутни разписания; 10 бр. за нови курсове и 5 бр. за 
закриване на утвърдени, но недействащи маршрутни разписания. 

 

 ОБЛАСТНА ЕПИЗОТИЧНА КОМИСИЯ 
 
     През 2005 г. са проведени 6 заседания на Областната епизоотична комисия: на 07.03.2005 г., 
21.09.2005г., 11.10.2005 г., 27.10.2005 г. и 16.11.2005 г., 19.12.2005 г.  
     Със заповед на Областния управител на област Бургас № РД-10-46/09.03.2005 г. са 
разпоредени мерки във връзка с промяната на държавната профилактична програма на НВМС за 
2005 г. относно поетапното спиране на ваксинацията срещу  заболяването класическа чума по 
свинете и Програмата за надзор на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии през 2005 г.   
     Във връзка с констатирано заболяване инфлуенца / грип / по птиците на територията на 
Република Турция и Република Румъния и с цел предотвратяване на заболяването на 
територията на област Бургас със заповед на Областния управител № РД-10-176/12.10.2005 г. са 
набелязани мерки за действие сред които: засилване на ветеринарномедицинския контрол върху 
нерегламентираната търговия с птици и завишаване на контрола върху придвижването им; 
разпоредено е Кметовете на общини да предприемат действия по актуализиране на списъците с 
наличното поголовие от птици; директорите на държавни лесничейства, държавни дивечовъдни 
станции, РИОСВ-Бургас и председателите на ловно-рибарски дружества да организират 
засилено претърсване на районите си за откриване на трупове на прелетни, диви и водоплаващи 
птици, забранен е вноса на непретърпели термична обработка хранителни продукти от птици, 
забранен е лова на пернат дивеч, с изключение на фазани и яребици; директорът на РВМС-
Бургас всеки петък да изпраща доклад до Областния управител и др. На заседанието си на 27 
октомври комисията е взела решение да се предупредят всички собственици чрез връчване на 
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декларация срещу подпис за предприемане на мерки за отглеждане на водоплаващите птици в 
затворени помещения и съхраняване на фуража им в закрити помещения. На Районните 
ветеринарни лечебници  е указано  да регистрират собствениците на ферми с над 500 птици и им 
окажат методическа помощ в изготвянето на специфични планове за готовността на фермите за 
предпазване от заболяването  инфлуенца / грип / по птиците. Със заповед № РД-10-194 / 
09.11.2005 г. на Областния управител е разпоредено отглеждането на птици да се осъществява 
само в затворени помещения, като фуражите се съхраняват на закрито и се забранява търговията 
с живи птици на пазарите за търговия с животни в област Бургас. 
     Приети са мерки за действие в случай на извънредна ситуация: мерки за действие при 
съмнение за инфлуенца / грип / по птиците и мерки за ограничаване и ликвидиране на 
заболяването на територията на област Бургас.  
      Кметовете на общини са уведомявани своевременно за взетите от комисията решения.      
      Изискани са доклади от кметовете на общини и всички компетентни органи на територията 
на област Бургас, с оглед анализиране и координиране на действията им.  
 
ІІ ИСПА проект „Мерки за управление на отпадъците в региони Бургас, Добрич и Провадия” 
В качеството си на член на Управителния комитет на проекта съм взел участие в работна среща 
относно изграждане на депо в регион Бургас. От 15.12.2005 г. стартира процедурата по ОВОС на 
площадката, на която ще бъде изградено регионалното депо за обезвреждане на битовите 
отпадъци. С цел ускоряване на процеса на  21.12.2005 г. в Областна администрация – Бургас се 
проведе работна среща по проекта. 
 
ІІІ ЗСПЗЗ 
Кметовете на общини в областта бяха уведомени за изтичането на срока, в който собствениците 
на сгради и съоръжения, които се намират в стопанските дворове на бившите ТКЗС, ДЗС и други 
образувани въз основа на тях организации могат да придобият собственост върху застроените и 
прилежащите площи.Впоследствие е прието изменение на ЗСПЗЗ, с което е удължено 
действието на преференциалния режим до 26 октомври 2006 г.  
 
ІV СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИ 
ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТТА И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ във връзка с 
подобряване на взаимодействието между институциите. 
 
V ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
Направено е искане до министъра на образованието и науката за отпускане на финансови 
средства за ремонтни дейности на осем училища в област Бургас, включени по предложение на 
Регионалния инспекторат по образование в програмата на Националната стратегия по енергийна 
ефективност.   
 
VІ ПОСТОЯННА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ 
БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ 
След проведеното на 02.11.2005г. заседание на комисията от Изпълнителна агенция „Пътища” бе 
поискано да бъде осигурен  допълнителен лимит от средства за зимното поддържане на 
пътищата в област Бургас и за изплащане на дължимите суми на фирмите, ангажирани със 
зимното поддържане и неразплатените разходи на общините.             
VІІ Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, обн. ДВ, бр. 50 от 
25.06.1991 г.  
Проведени са 5 заседания на комисията и са издадени 3 заповеди за признаване на право на 
обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди по ЗПГРРЛ. Издадени са 
решения по 43 бр. преписки.  
 
VІІІ Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол 
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       Със заповед № РД-10-62/ 05.04.2005 г. на Областния управител на област Бургас са 
определени длъжностни лица за упражняване на функции по организацията на дейностите, 
свързани с поддържането на сградния фонд, инфраструктурата и чистотата в зоната на ГКПП-
Малко Търново. 
         На 16.12.2005г. е проведена работна среща на ръководителите на териториалните структури 
на ведомствата, извършващи граничен контрол на ГКПП-Малко Търново. След извършен оглед 
на сградата, са разгледани неотложните структурни мерки за обновяване на ГКПП-Малко 
Търново, уточнени са конкретните дейности, които следва да бъдат извършени и са направени 
предложения за подобряване на структурата на пропусквателния пункт. 
          През 2005г. можеби поради липса на задачи и смяната на председателите си за разлика от 
2004г. Областвния съвет за развитие, не проведе нито едно заседание. 
          На основание чл.24, ал.1, т.1 от Закона за регионално развитие,  дейността на 
новосъздадения Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за планиране с център 
Бургас се подпомага от дирекция  “ТСКУРПП”, която изпълнява функциите на негов 
секретариат. За отчетния период са проведени пет заседания на съвета.  

В съответствие с  чл. 21, ал.4 от ЗРР и чл.4, ал.1 от Правилника за организация и 
дейността на Регионалните съвети за развитие - в състава на РСР  на ЮИПР с център Бургас  
влизат 13 члена. 

 Регионалният съвет за развитие на Югоизточен район за планиране с център Бургас е 
орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие. Дейността на съвета се 
основава на принципите партньорство, публичност и прозрачност.  

В изпълнение на нормативната уредба и с оглед функциите на съвета на неговите 
заседания са обсъдени въпроси и взети решения, както следва :  

 
1. Избра за представител на Регионалния съвет за Развитие на Югоизточен регион за 

планиране в работната група по изготвяне на Националната оперативна програма 
“Регионално развитие 2007 – 2013”, да бъде Любомир Пантелеев – областен управител на 
област Бургас и Председател на РСР. 

 
2. Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за планиране прие “Предварителна 

оценка на Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране (2007-2013)” 
 

3. Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за планиране взе решение да се 
създаде работна група за набиране на становища и  предложения относно изготвения план 
за развитие на Югоизточен регион за планиране 

 
4. Обсъди и одобри проект на Регионален план за развитие на Югоизточен район за 

планиране и предварителната му оценка.  
 

5. Обсъди приоритети и мерки на Национална оперативна програма за “Регионално 
развитие” 2007 – 2013 г.  

 
6. Обсъди и съгласува  Областните стратегии за развитие на областите Бургас, Сливен и 

Ямбол.  
 

 
2. ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ И МЕСТНИ 

ИНТЕРЕСИ,  РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗ ПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНИТЕ 
СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ. 
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     Дейността на новосъздадената през септември 2005г. дирекция “Техническо 
съдействие, координация и управление на регионалните програми и планове” /“ТСКУРПП”/   се 
обуславяше от правата и задълженията на областния управител по Закона за регионалното 
развитие,  Правилника за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие и 
Правилника за устройство и дейността на дирекция  “ТСКУРПП”.  

За осигуряване съответствие между националните и местните  интереси, разработването 
на планове, стратегии и програми, бяха извършени следните дейности:  
 

 В съответствие с изискванията на чл. 58, ал.3 от Устройствения правилник на 
Министерски съвет и неговата администрация  бяха изготвени становища на 
областния управител за Регионалните планове за развитие на шестте района за 
планиране в страната: Северозападен, Северен централен, Североизточен, 
Югозападен, Южен централен и Югоизточен.   

 Съгласуване на  Регионален план за развитие на Югоизточен план за развитие с 
център Бургас  

 
 заседания на работните групи по изготвяне на Оперативна програма “Регионално 
развитие 2007-2013”  

 Оперативна програма “Административен капацитет 2007 -2013”. 
 
 Изготвено бе становище по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за 
предвидените мерки и дейности  към отделните приоритети на проект на  програмата 
на Министерството на труда и социалната политика.. 

 
 Във връзка с идентифициране на проектни идеи и предложения за изготвяне на 
Оперативна програма “Регионално развитие” специалисти от дирекцията участваха в 
процеса на разпространения, събиране и обобщаване на информацията. В резултат на 
което в Областна администрация Бургас постъпиха общо 478 проектни предложения и 
идеи. 

 
 За изготвяне на  годишен доклад за състоянието и развитието на Националната 
политика в областта на иновациите и разработване на годишна програма за 
провеждане на иновационната политика, беше събрана, обобщена и изпратена на 
Министерството на икономиката и енергетиката  информация за реализирани в област 
Бургас иновационни проекти в периода 2004-2005г.  

 
 Участие  в процеса на изготвяне и презентиране на Регионална иновационна стратегия 
на Югоизточен регион за планиране /проект SERBUL/, финансиран от Европейската 
комисия – Шеста рамкова програма FP6 – 2004- INNOV-4. Представител на дирекция  
“ТСКУРПП” е включен в ръководното звено за управление на проект SERBUL и ще 
участва в управлението и координацията на дейностите по проекта. 

 
 Актуализация на Програмата за енергийна ефективност на  област Бургас. 

 
 Участие  в организиране на  междинно представяне на резултатите на проект 

“Планиране на регионалното развитие на Югоизточен район за планиране финансиран 
от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Проектът е изпълнен от 
Българска фондация за биоразнообразие, а основни бенефициенти на резултатите на 
проекта са Областните администрации -Бургас, Сливен и Ямбол. Краен продукт от 
изпълнението на проекта е разработването и тестването на прототипна Географска 
информационна система / ГИС /, която ще подпомага вземането на решения за 
регионално развитие.  
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 участие в заседание на направляващия комитет на проект BG 0202.03 “Учене през 
целия живот и професионално образование и обучение” по програма ФАР 2002. 

 заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и 
регионално развитие за разглеждане и обсъждане на Регионални планове за развитие и 
предварителни оценки на шестте планови района на страната. 

 
 Участие на Областна администрация Бургас, като партньор  в процедура за набиране 
на предложение : FP6-2005-RTD-OMC-NET по  Тематичен приоритет: Подкрепа за 
съвместно развитие на политики,  Специфична програма: Интегриране и укрепване на 
европейското изследователско пространство. 

 
          Относно т.2.2 през изминалата година бяха одобрени плановете на новообразуваните 
имоти за шест местности както следва: 

1. м. “Червенка” – землището на с.Черноморец, Община Созопол 

2. м.”Острица” – землището на с.Банево Община Бургас 

3. местностите “Брястите”, “Тополите”, “Изворите” и “Каменица” – землището на гр. Бургас 

4. м.”Светлийката” – землището на с.Банево, Община Бургас 

5. м.”Лозницата” – землището на гр. Българово, Община Бургас 

6. м.”Пръстницата” – землището на гр.Българово, Община Бургас 

      В комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ бяха  приети на стойност 33768лв. следните 

планове на новообразуваните имоти /ПНИ/:  

1.м.”Батака” – землището на с.Твърдица, Община Бургас 

2.м.”Язовира” – землището на с.Твърдица, Община Бургас 

3.м.”Край село” – землището на с.Твърдица”, Община Бургас 

4.м.”Върбицата” – землището на с.Твърдица, Община Бургас 

5.м.”Край село” – землището на с.Маринка, Община Бургас 

6.м.”Черниците” и м.”Училищното” – землището на с.Маринка , Община Бургас 

7.м.”Трите кладенчета” – землището на с.Маринка, Община Бургас 

8.м.”Канала” – землището на с.Димчево, Община Бургас 

9.м.”Заслона” – землището на с.Димчево, Община Бургас 

10.м.”Край село” – землището на с.Димчево, Община Бургас 

        Също така в горната комисия са разгледани 23бр. преписки за изменения на ПНИ и са 

одобрени 22бр. такива. 

      Като проблем и през тази изминала година се явява недостига на средства за изработване 

на тези планове с което се забавя връщането на земите на бившите собственици. Така 

например през настоящата 2006г. само за Община Бургас и Община Айтос са необходими 100 

хил. лв. , а такива няма в одобрения бюджет. 

 
3. ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТ БУРГАС 
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          3.1. Управление на имотите и вещите –държавна собственост. 
 Към края на 2005 г. в управление на областния управител на област Бургас са 248 
недвижими имоти. От тях 45 са предоставени за административни нужди на парламентарно 
представени политически сили, неправителствени и синдикални организации, 17 имоти или 
части от тях са предоставени по реда на ЗДС на търговски дружества за стопанска дейност. В 71 
жилищни имоти са настанени физически лица като заварени наематели от община Бургас, а във 
ведомствения жилищен фонд са настанени двама наши служители.  

 Голяма част от недвижимите имоти, които са в управление на областния управител, по 
актове за държавна собственост са дворни места, обременени с право на строеж на трети лица, 
което впоследствие е реализирано. 
 В управление на областния управител на област Бургас е и така нареченото “Историческо 
ядро на морската градина”, гр. Бургас. През летния сезон на 2005 г. определени от община 
Бургас съгласувано с НИПК петна за разполагане на преместваеми обекти са ползвани по 
договори между областния управител и трети лица. Реализираният приход е 42 942 лв.  
 
 3.2. Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост са държавни нужди. 
 На територията на Бургаска област за 2005 г. са приключени процедури по принудително 
отчуждаване на части от имоти за изграждане на Автомагистрала “Тракия”. На основание чл. 
209 от ЗУТ са издадени 4 заповеди за отчуждаване на 8 имота.  
 3.3. Разпореждане с имоти и вещи – частна държавна собственост. 
 Извършените през 2005 г. разпоредителни сделки са 114, включващи продажби на земя, 
жилища и други сгради, замени, прекратяване на съсобственост, както и продажби на основание 
ПМС № 235/ 1996 г. 
 
 3.4. Надзор и актуване на имотите – държавна собственост.  
 
 През 2005 г.в област Бургас са актувани общо 323 недвижими имоти, от които 51 на 

търговски дружества, образувани с държавно имущество. Деактуваните от областния управител 
имоти са 354. 

 Издирването и актуването на недвижимите имоти държавна собственост, както и 
актуализирането на актовите книги, се затруднява от обстоятелството, че подробните 
устройствени планове се одобряват и съхраняват в общините, като на служителите на областна 
администрация често се отказва достъп до тях или не се издават исканите скици.  

Поради натовареността на служителите в отдел „Държавна собственост”, както и липсата 
на достатъчен брой автомобили, е затруднено извършването на огледи на място в случаите когато 
се актуват имоти извън град Бургас.  

Друг проблем в процеса на работа е окомплектоването на преписките с всички изискуеми 
документи за съставяне на акт за държавна собственост или отписване на имот от актовите 
книги. Комисията по чл. 84 от ППЗДС понякога не успява с месеци да приключи преписки, 
тъй като въпреки отправените напомнителни писма молителите не представят необходимите 
доказателства и не отстраняват коснстатираните несъответствия в приложените към искането 
документи. 

Като цяло работата в отдел “Държавна собственост” е в зависимост от честотата и 
редовността на заседанията на комисията по чл. 84 от ППЗДС.  Наложената до момента практика в 
областната администрация е всички преписки, касаещи собствеността, да се разглеждат от 
комисията, която провежда своите заседания един път седмично. С цел спазване на сроковете за 
извършване на административната услуга, често комисията заседава и извън определения ден за 
редовни заседания. 

 
Брой 
имоти, 

управлява

Имоти, отдадени под 
наем, в т.ч. 

Свободни  имоти, 
в т. ч. 

Съставени актове 
за държавна 
собственост 

 
Деактувани 
държавни 

 
Отмяна на 
неправилно 
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ни от 
областен 
управител 

 
За 

админист
ративни 
нужди 

 
За жилищни 

нужди 

 
За 

админист
ративни 
нужди 

 
За 

жилищни 
нужди 

 
Общ 
брой 

 
За 

търговски 
дружества  

имоти актувани от 
общините 
държавни 
имоти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

248 45 71 
 
2 
 

 
3 

 
323 

 
51 

 
354 

 
8 

  
 

Точка 4. Спазване на законността на територията на областта и осъществяването 
на административен контрол по изпълнението на административните актове, 
включително и на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена 
на централната администрация на изпълнителната власт. 
 

4.1. Информация за упражнените форми на контрол.  
Осъществените през 2005 г. форми на контрол са предимно чрез разглеждане и спиране 

изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и отмяна на актове на 
кметовете на общини.  

Заповеди за отмяна на актове и действия на ръководители на териториални звена на 
централната администрация не са издавани, тъй като действащото законодателство не 
предвижда такива контролни правомощия на областния управител и процедури за тяхното 
осъществяване. Издаването на административни актове от териториалните звена на централните 
органи на изпълнителната власт е подчинено на различни специални закони, съгласно които 
контролът върху актовете се осъществява по реда на ЗАП от горестоящия административен 
орган със специална компетентност или направо от съда. Такива са например ДОПК, КТ, ЗУТ, 
ЗСПЗЗ, Закон за горите, Закон за здравето, Закон за пътищата и др. Постъпилите в Областна 
администрация – Бургас жалби и сигнали по въпроси, засягащи дейността на териториалните 
звена на специализираните органи на изпълнителната власт са изпратени на съответните 
структури за становища и предприемане на действия съобразно тяхната компетентност.  

Възможностите на областния управител да упражнява контрол върху изпълнението на 
актовете, издавани от кметовете на общини, са ограничени поради липсата на законодателно 
регламентирани механизми, както и на кадрови и материални ресурси, които да гарантират 
изпълнението на актовете от издалия ги административен орган. Съгласно действащата към 
момента правна уредба неизпълнението на дадените от областния управител или от съда 
задължителни указания се санкционира с налагане на административно наказание глоба по реда 
на ЗАНН, която мярка е недостатъчна за да обезпечи предприемането на ефективни 
изпълнителни действия.  
 

4.2. Административно-териториални промени. 
През 2005 г. в област Бургас са извършени следните административно-териториални 

промени: 
- обявяване на с. Китен за град; 
- обявяване на с. Свети Влас за град; 

 
4.3. Частични и нови избори. 
През 2005 г. са проведени: 
- парламентарни избори за 40-то народно събрание; 
- частични местни избори за кмет на с. Зорница, община Средец;  
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5. Контрол за законосъобразността на актовете на органите на местното самоуправление и 

местната администрация 

5.1. Упражнен контрол върху актове на общински съвети. 
През 2005 г. в Областна администрация – Бургас са постъпили 134 протокола от 

заседания на общинските съвети на територията на областта. Приети са и са разгледани от 
областния управител общо 2010 актове на общински съвети (решения и наредби), от които са 
спрени 162, разпределени по общини както следва: 

 
 
 
№ 

 
 
Община 

 
Общ брой 
разгледан
и актове 
за 2005 г. 

 
Спрени актове със 
заповед на ОУ от 2005 г. 
 

Потвърдени 
от съда 
заповеди на 
ОУ от 2005 г. 

Отменени  
заповеди 
на ОУ от 
2005 г. 

Висящи 
пред съда 
дела от 
2005 г. 

  
 

  
Брой 

 
Сфера 

 

   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Айтос 145 24 Незаконосъобразн

а приватизация, 
разпореждане с 
общински имоти 

17 5 2 

2. Бургас 293 32 управление и 
разпореждане с 

общинско 
имущество, 
неспазени 
процедури 

19 11 2 

3. Камено 101 5 Обезщетяване по 
ЗСПЗЗ, 

разпореждане с 
общински средства 

и недв. имоти 

4 1 - 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Карнобат 94 8 Разпореждане с 

общинско 
имущество 

4 2 2 

5. Малко 
Търново 

108 5 Противоречие на 
наредбите на ОбС с 
по-високи по степен 
нормативни актове 

3 1 1 

6. Несебър 270 32 разпореждане с 
имоти – частна 
общинска 

собственост, 
неспазени 
процедури 

22 9 1 

7. Поморие 245 12 Управление и 
разпореждане с 

общинско 
недвижимо 
имущество 

8 1 3 

8. Приморско 55 7 местни такси по 
ЗМДТ, 

разпореждане с 
общински имоти, 
нарушения на 

ЗАТУРБ 

3 1 3 
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9. Руен 65 6 Нарушения на ЗОС 
при разпореждане с 
имоти - общинска 

собственост 

5 1 - 

10. Созопол 326 15 Местни такси, 
разпореждане с 

общинско 
имущество, 
нарушения на 

ЗМСМА 

8 6 1 

11. Средец 89 3 Управление и 
разпореждане с 
общински имоти 

3 - - 

12. Сунгурларе 75 1 разпореждане с 
общински имоти, 
нарушения на 

ЗМСМА 

1 - - 

13. Царево 144 12 разпореждане с 
общинско 

имущество,  такси 
по ЗМДТ 

10 1 1 

 
Общо издадените от областния управител на област Бургас заповеди за спиране изпълнението 
на решения на общинските съвети са 162. От тях потвърдени от съда са 107, а отменени – 39. 
Висящите пред съда дела от 2005 г. са 16, а от 2004 г. – 1. 

Най-често срещаните нарушения, водещи до спиране изпълнението на приетите от 
общинските съвети решения са: 

- приемане на подзаконови нормативни актове – наредби в противоречие със законовата 
регламентация. Недопустимо се ограничават правата на лицата, развиващи търговска дейност 
на територията на общината – въвеждат се разрешителни и регистрационни режими, без 
същите да са предвидени в закон, установяват се местни такси и цени на услуги в нарушение 
на ЗМДТ; регламентират се принудителни административни мерки, които според ЗАНН 
подлежат на уредба само със закон; 

- нарушаване разпоредбите на ЗОС при приемане на решения за управление и разпореждане с 
общински имоти – не се спазва изискването за изготвяне на експертна оценка от лицензиран 
оценител във всеки конкретен случай на разпореждане, незаконосъобразно се актуват като 
общински и се прехвърлят на трети лица държавни имоти, нарушават се процедурите за 
приемане на решения за разпореждане с общинско имущество /предложенията не са 
мотивирани, липсват становища на компетентните постоянни комисии към общинския съвет/; 

- допускат се нарушения на ЗМСМА и правилниците за организацията и дейността на 
общинските съвети – недопустимо се делегират правомощия на общинския съвет на кмета на 
общината или на постоянни и временни комисии, приемат се решения по въпроси, които не са 
включени в дневния ред, прегласуват се решения в същото заседание и др.; 

 
5.2. Контрол върху актове на кметовете на общини.  
През 2005 г. областният управител на област Бургас е издавал заповеди за отмяна на 

незаконосъобразни актове на кметовете на общини в следните групи случаи: 

- заповеди по жалби срещу откази за извършване на административни услуги по 
ЗАОФЮЛ. – 7; 

- заповеди за отмяна на незаконосъобразни актове за общинска собственост – 8; 
- заповеди за отмяна на незаконосъобразни индивидуални  и общи административни 

актове на кметове на общини – 5; 
- заповеди за отмяна на заповеди и откази по чл. 34 от ЗСПЗЗ – 6; 

 

8000 Бургас, ул.“Цар Петър” № 1, тел. 056/840 485, факс 056/840 481, e-mail: upravitel@bsregion.org 
 



Общият брой на отменените от областния управител актове на кметове на общини е 42. 
Обжалваните пред съда заповеди на областния управител са 13. От тях потвърдени са 3, 
отменени – 2 и висящи – 8. 
 

№ Община Отменени 
актове със 
заповед на ОУ от 
2005 г. 

 
Обжалвани заповеди на ОУ от 2005 г. 

   Общ 
брой 

Отменени от 
съда през 
2005 г. 

Потвърдени 
от съда през 
2005 г. 

Висящи пред 
съда дела от 
2005 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Бургас 17 4 1 - 3 
2 Карнобат 3 - - - - 
3 Несебър 6 3 1 - 2 
4 Поморие 1 - - - - 
5 Приморско 6 4 - 1 3 
6 Созопол 3 1 - 1 - 
7 Сунгурларе 1 - - - - 
8 Царево 2 1 - 1 - 

 
 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
И ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗИ 
 
       Изпълнявайки задачите поставени в  нормативните документи областна администрация 

Бургас през 2005г.  поддържа тясно взаимодействие с Кметовете на общини, съвместно със 

специалистите по Отбранително-мобилизационна подготовка, органите на МВР, Държавна 

агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и ръководителите на дружества и 

организации изпълняващи военновременни задачи. 

      През изтеклата година беше актуализиран плана за привеждане на администрацията в по-

високи степени на готовност и работа в условия на кризи от военен характер. 

С обнародването на ПМС 159 / 12.07.2004 г. в ДВ бр. 63 , започна актуализацията на 

военновременния план в съответствие с направените промени, която приключи през месец март 

2005 г. 

       Проведени бяха редовни заседания на Областния съвет за сигурност и управление при кризи 

, на които бяха взети решения, касаещи подобряване сигурността на територията на областта.  

Носенето  на денонощното дежурство е организирано в съответствие  с ПМС №212/1993 г.и 

ПМС №351/1997г.  Дежурните длъжностни лица в областната и общинските администрации са 

усвоили добре  задълженията си по оповестяването за привеждане от мирно на военно 

положение, при стихийни бедствия и КПА и умеят да работят професионално с техническите 

средства. Ежемесечно се провеждаха занятия с дежурните по ОСС за изпълнение на 

функционалните им задължения. През периода се проведоха всички планирани тренировки по 
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оповестяване на видовете опасности.Съгласно заповед на Областен управител се проведоха 

изпити с всички дежурни от областта за издаване на сертификат за работа през текущата година. 

Свързочно - оповестителната система, пунктовете за управление и дежурните стаи в областта се 

поддържат в необходимата степен на готовност и осигуряват изпълнението на тяхното 

предназначение по привеждане в готовност и управление на областта във военно време . 

       През 2005г. бе извършен текущ ремонт на обектите на ОСС и УК и съоръженията намиращи 

се в тях като: изкърпване и подмяна на нарушени мазилки, боядисване и освежаване,подмяна и 

ремонт на нарушена ВИК инсталация, ремонт и  възстановяване на нарушеното антенно поле и 

др. 

       Необходимо е, да се направи всичко възможно за подмяна на филтриращите елементи с 

изтекъл срок на годност от филтровентилационните системи, което може да стане единствено , 

като централна доставка за цялата страна. 

       В разпоредените срокове, бяха изпълнени указанията на Националната комисия по 

отсрочване на резервисти и техника от повикване във ВС на Република България в интерес на 

Националната стопанство.  

      Извършиха се комплексни проверки по направление отбранително-мобилизационна 

подготовка в общините Бургас,Руен, Поморие Царево, Созопол, Приморско, Несебър, Карнобат 

и Айтос.  

       През месец декември извършихме годишна проверка на секретните и не секретни 

топографски карти и материали съхранявани в регистратурата за класифицирана информация на 

Областната администрация за което беше изготвен акт и изпратен в Министерство на отбраната 

и РЗ”Сигурност”-МВР - Бургас. 

        Считаме, че за пълноценното изпълнение на функциите и задачите ,недопускане на 

слабости в работата на регистратурата е необходимо да бъде определена щатна бройка за 

„Завеждащ регистратура”, която да бъде включена и в единния класификатор на длъжностите в 

администрацията. 

         Отчет за получените и изразходвани финансови средства по направление на отбранително-

мобилизационна подготовка се изготвя и изпраща след приключването на всяко тримесечие в 

Министерството на финансите Дирекция .”Финанси и дейности по отбраната и сигурността.  

         За подобряване работата по управление при кризи и отбранително-мобилизационна 

подготовка и изпълнението на поставените задачи, служителите по УК и ОМП на областната 

администрация указваха постоянна помощ на подчинените структури и основните дружества и 

организации със стопанска и нестопанска дейност по разработването и поддържането на 

плановете за работа във военна време.  

           В съответствие с изпълнението на Плана за работа на Постоянната областна комисия за 

защита на населението при бедствия аварии и катастрофи, бяха проведени планирани заседания 
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– 3бр., извънредни заседания – 2бр. ,учебен сбор – 1бр. , щабна тренировка – 1бр.. , участие в 

международно учение “ INTEX 2005”. 

           През отчетната година бяха проверени 49бр. потенциално опасни обекти от химическата 

промишленост, с източници на йонизиращи лъчения, пожаро- и взриво опасни складове с 

пестициди. 

            Проверени бяха също така 27бр. потенциално опасни обекти от хидротехническите 

съоръжения. 

             През годината бяха разгледани в експертен съвет и дадени становища за 140 обекта от 

областа до Комисията за защита на населението от бедствия , аварии и катастрофи. 

             Служители от Дирекцията “Гражданска защита” са участвали през 2005г.  в 

ликвидирането на последствия от: 

- промишлени аварии – 7бр. 

- инциденти с живак – 4бр. 

- снегонавявания и обледявания – 10бр. 

- катастрафи – 9бр.  

- бури, силни ветрове и дъждове – 48 

- изваждане на удавници – 5бр. 

- други – 25бр. 

         Трудностите в работата на Дирекцията “Гражданска защита” през годината произлизаха от 

овехтялата спасителна техника. Ето защо в бъдеще е необходимо тази дирекция да бъде 

оборудвана с нова съвременна спасителна техника.  

           По въпросите за спазване на обществения ред и сигурността в администрацията през 

годината бяха взети всички необходими мерки по подобряване на пропускателния режим , 

охраната на сградата и недопускане на нерегламентиран достъп в нея. За целта бяха поставени 

металодетекторна рамка , записваща видеонаблюдателна система, СОТ на възлови места, 

пожароизвестителна система и други. 

          За поддържане на добър обществен ред се работи съвместно с органите на МВР – Бургас. 

 

7. ОСЪЩЕСТВАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ НА ОБЛАСТ БУРГАС НА 

РЕГИОНАЛНО НИВО 

Областна администрация Бургас има подписан Меморандум за разбирателство с Област 
Къркларели, Р.Турция от 16.09.2003г. В рамките на този Меморандум са разменяни делегации и 
са провеждани срещи на местно и регионално ниво, между браншови организации и между 
неправителствени организации. На 10.05.2005г е подписан Протокол за конкретни действия по 
Меморандума. По ТГС  работят Търговско индустриална камара Бургас и Търговско 
промишлена палата Къркларели – Проект “Бизнес без граници”, финансиран 29190 евро по ФАР 
– Трансгранично сътрудничество и съфинансиране от ТИК Бургас 7590 евро. 
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Фондация “Зеленият Бургас”  в партньорство със Земеделска камара на Къркларели са 
разработили Проект “Голяма ферма за биологично земеделие” в рамките на Програма ФАР 
“Трансгранично Сътрудничество България – Турция”. Проектът е одобрен за финансиране  от 
Централното звено за финансиране на Република Турция. 

Други проекти с международно участие: 
- Регионална иновационна стратегия на Югоизточен регион за планиране - проект 

SERLBUL, финансиран от Европейската комисия , съвместно с Област Епир, Гърция и 
Балеарски острови, Испания 

 
- Проект “Планиране на регионалното развитие на Югоизточен район”, финансиран от 

Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (проектът е изпълнен от 
Българска фондация за биоразнообразие, а основните бенефициенти на резултатите на 
проекта са областните администрации на Бургас, Сливен и Ямбол). 

 
Други събития с международен характер: 

 -  Почетно домакинство на “Среща между кметовете на столици и големи градове от 
Русия, ОНД, и Балканските държави” 26 септември – 3 октомври в Слънчев бряг. 

 -   Срещи с американските поети Ричард Хардтайс и Уилям Мередит 
 - Домакинство на Международно Учение “БРИЗ” 4-17 юли2005; 
 -  

Официални срещи с международен характер: 
 Проведени са срещи на областния управител през 2005г с посланици и представители на 
чужди държави. На тях е акцентирано предимно върху възможностите за привличане на 
повече чужди инвестиции в региона. Други обсъждани въпроси на тези срещи:  

- развитието на търговията и инвестиционни проекти (с новоназначения генерален 
консул на Република Турция в Бургас Ахмет Юлкер); 

- инфраструктурни проекти като пътя Бургас-Малко Търново, доизграждане и 
развитие на Граничен пункт Резово, новото хидросъоръжение Раков дол, 
пренасочване на товари към пристанище Бургас и др. (с областния управител на 
Къркларели Исмет Метин); 

- бъдещото сътрудничество между Украйна и Бургаска област (с генералния консул 
на Украйна във Варна Олег Барановски); 

- отбелязване на Ден на Германия през пролетта на 2006г. в Бургас, партньорство 
между малки и средни предприятия, инвестиции в ремонт на пътища и 
строителство на пречиствателни станции и др. (с германския посланик у нас д-р 
Харалд Киндерман); 

-  
       През 2005г. конкретен план за действие в областа не е изготвен и затова неможем да 

направим самооценка  на дейноста  на администрацията , но в общи линии в дейността си 

областната администрация се е придържала към трите стратегическит цели залегнали в 

областната стратегия, а именно – създаване на условия за развитие на отрасли и дейности 

осигуряващи устойчив икономически растеж на областта, дейности свързани с подобряване на 

жизнената среда макар и по-малко застъпени през отчетния период и дейности свързани с 

развитието на вътрешнорегионалното трансгранично сътрудничество.  

      

кк /                                        ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ : __ / п_/___________ 

                                                                                         / Любомир Пантелеев / 
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