ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация гр. Бургас

1
Цели за 2010
г.

2
Дейности

3
Резултат

1
Изготвяне и
приемане на
актуализиран
документ за
изпълнение
на
областната
стратегия на
област
Бургас 2005 г.
– 2015 г. за
остатъка от
периода.

А)Провеждане на
процедура по
възлагане
изработването на
актуализиран
документ за
изпълнение на
областната
стратегия за
развитие

А)Избран
изпълнител,

Б)Изработване,
съгласуване и
приемане на
документа от
областния съвет
за развитие

Б) Актуализиран
и приет
документ за
изпълнение на
стратегия за
развитие на
област Бургас
2005-2015

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
Индикатор за
Индикатор за
2. задоволително постигната цел
целево състояниетекущо
/50 и над 50 %/
/заложен в началото
състояние
3. незадоволително постигната цел
на 2010 г./
/ отчетен в края на
/ под 50 %/
2010 г. /
Незадоволително постигната цел.

Приет
стратегически
документ

Сключен
договор № Д06-2/
09.12.2010 г.
с изпълнител
за възлагане
на МО на
ОСР

Причините за забавянето са
комплексни:
късно отпускане на
средства по бюджета на ОА за
възлагане на междинната оценка на
Областната стратегия за развитие
(ноември 2010 г.),
липса на
интегрирана информационна система
за
територията
на
областта;
доминиране на секторните политики и
слаба координация на политиките на
регионално
равнище,
липса
на
инструменти
за
осигуряване
съответствието на разработваните от
общините и НПО планове, програми и
проекти
със
стратегическите
документи на по-високо ниво.
Областна
администрация
–
1

Служебно
събрана
статистическ
а
информация
за
актуализация
та на ОСР,
сформирана
работна
група

2
Координация
и
сътрудничест
во с
компетентнит
е ведомства,
общините и
експлоатацио
нните
дружества за

- Методическа
подкрепа за
общините за
изготвяне на
общински
програми за ЕЕ за
2010 и изготвяне
на областна
програма за ЕЕ за
2010;

Енергийни
мрежи,
подобряване на
енергийната
ефективност и
развитие на
възобновяеми
енергийни
източници

брой
финансирани
проекти от АЕЕ

Няма
постъпили
данни от
общините

Бургас като водещ партньор съвместно
с ОА – Сливен, Ямбол и Стара Загора
е подготвила и внесла проектно
предложение по ОПАК с работно
заглавие «Ефективни политики за
регионално развитие в Югоизточен
район». Проектът е насочен към
изпълнението на дейности и мерки за
повишаване
ефективността
на
процесите, свързани с формулирането
и прилагането на успешни регионални
политики, съобразени с местните
потенциали, желания и интереси и
интегриращи
националните
и
европейски програми и насоки за
развитие. Една от целите на проекта е
създаване
на
иновативна
информационна система за устойчиво
интегрирано управление и планиране
на регионално ниво и оптимизиране на
процеса на планиране през настоящия
и следващия програмен период 20142020 г.
Задоволително постигната цел.
Досегашната ни практика във връзка с
изготвянето на програми и планове за
енергийна ефективност показва, че
планираните мерки не се изпълняват
поради липса на осигурен финансов
ресурс по бюджета на ОА. С оглед на
това подлежи на преценка
необходимостта от разходване на
административен капацитет за
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оптимизиране
на
инфраструкту
рата на
територията
на област
Бургас.

- Институционална
подкрепа за
проекти по
Глобален
екологичен фонд
и други фондове
на ЕС, участие в
семинари и
обсъждания на
проекти за ВЕИ;

Учредяване и
ръководство на
“ВиК” асоциация в
териториалния
обхват на област
Бургас;

Организационно
обезпечаване на
дейностите по
управление на
ВиК системите и
съоръженията
на областно
ниво

брой
приключени
проекти

1 бр.
приключен
проект
няма нови
заявени

ежегодно изготвяне на планове за ЕЕ
на общинско и областно ниво, които не
са финансово обезпечени. Въпросът с
финансирането на предписаните по
ЗЕЕ мерки е поставян и от други
областни администрации, но все още
не е решен. В рамките на “Целева
програма за енергийна ефективност в
сгради за 2007 г.” е извършено
енергийно обследване на
административната сграда на ОА –
Бургас. Предписаните в доклада мерки
не са изпълнени поради липса на
средства. Правени са опити за
осигуряване на финансов ресурс по
програма “Красива България”, които до
този момент са неуспешни. Предстои
подготовка на ново проектно
предложени е по същата програма.

проведена 1
подготвителна
среща и 2
общи събрания
и взети
решения

проведена
една
подготвителн
а среща и
две общи
събрания на
асоциацията.

Определено е процентното
съотношение на членовете, извършено
е вписване на асоциацията в
публичния регистър на МРРБ,
регистрация в АВ, регистър Булстат,
приет е бюджет за 2010 г., процентно
участие на държавата и общините в
бюджета на асоциацията- 10 бр.
общини реално са превели своето
парично участие в бюджет 2010, както
и държавата, участваща с 35%
Все още не е приет Правилника за
организация и дейността на
Асоциацията по ВиК, не е изготвено
разпределението на ВиК системите и
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съоръженията между държавата и
общините, както и договор с който ВиК
Асоциацията да предостави системите
и съоръженията на ВиК дружеството.
Всички тези дейности са залегнали в
Закона за водите и са в компетенцията
на МРРБ и МОСВ.
Съгласуване и
одобряване на
инвестиционни
проекти и
подробни
устройствени
планове за обекти
на техническата
инфраструктура в
обхвата на две
или повече
общини – в
сроковете по
Закона за
устройство на
територията.

Създаване на
техническа
основа за
последващо
проектиране и
строителство на
инфраструктурн
и обекти

бр.
съгласувани и
одобрени
проекти

10 бр.
одобрени
инвестиционн
и проекти за
инфраструкту
рни обекти и
10 бр.
разрешения
за строеж; 2
бр. заповеди
за
одобряване
на ПУП

Със заповед на областния управител
през 2010 г. е одобрен ПУП – план за
регулация и застрояване на “Летище
Бургас”, на базата на който се
одобряват инвестиционни проекти и се
издават разрешения за строеж за
обектите, предвидени в
инвестиционната програма на
концесионера на летището.
Проведени са работни срещи с
ръководството на НЕК ЕАД за
решаване на проблемите с
електроснабдяването по южното
Черноморие, в резултат на които е
ускорено изработването, приемането и
одобряването на инвестиционни
проекти и парцеларни планове за
реконструкция на съществуващи ВЛ и
за изграждане на нови линейни обекти.
Като помощен консултативен орган по
Закона за устройството на територията
функционира Областен експертен
съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ). През 2010 г. са разгледани и
приети проекти за: трасе на външен
водопровод за водоснабдяване на с.
Драганово, община Бургас,
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реконструкция и разширяване на
пречиствателна станция Поморие, път
с. Равадиново – депо за ТБО Созопол,
отвеждащи и довеждащи
канализационни колектори на
териториите на общините Поморие и
Несебър, електропровод ВЛ за
свързване на ветроенергийни
генератори в общините Айтос и Бургас.
Сключване на нов
договор за
възлагане на
почистването и
поддръжането на
ГКПП Малко
Търново и
определяне на
служител за
осъществяване на
контрол – срок м.
август 2010 г.

Осигуряване
1 бр. договор
поддържането
на територията и
сградния фонд в
зоната на ГКПП
Малко Търново в
съответствие с
изискванията на
Наредбата за
ГКПП

1 бр. договор

Сключен договор на 01.09.2010 г. с
община Малко Търново на стойност
29985.лв без ДДС за почистването и
поддържането на територията на
ГКПП. Допълнително закупени
материали за ремонт на външното
осветление в зоните за контрол.

Активна
комуникация с
компетентните
централни органи
на
изпълнителната
власт във връзка с
изграждане на
приоритетни за
област Бургас
обекти на

осигуряване на
необходимото
финансиране за
осъществяване
на
инфраструктурн
ите проекти

4 бр. писма
до МТИТС, 6
бр. писма до
ИА “Пътна
инфраструкту
ра”
кореспонденц
ия с МРРБ и
общините
относно
обекти на

Събрана е и обобщена информация от
13 общини относно състоянието на
пътната инфраструктура. През 2010 г.
ОА - Бургас участва, в т. ч. и като
домакин в три национални кръгли маси
по проблемите на транспорта в
България и в работни срещи в
Министерството на транспорта, МРРБ,
Агенция “Пътна инфраструктура” и в
други областни администрации
(Габрово, Сливен, Ямбол). Осигурено е

кореспонденци
я, срещи,
форуми,
отчети,
протоколи,
завършени
проекти
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пътната
инфраструкту
ра
участие в 3
национални
кръгли маси
по
проблемите
на
транспорта в
България и в
работни
срещи

транспортната
инфраструктура
Участие на
служители от
Областна
администрацияБургас в
контролни
комисии по Закона
за опазване на
околната среда;
участие в
Управителния
Комитет за
координация
изпълнението на
ИСПА проект изграждане на
сметище за
регион Созопол
Информиране и
съдействие на
компетентните
институции, с
оглед
предприемане на
необходимите
действия – при
постъпили
сигнали и жалби в
администрацията;

кореспонденци
я

участие на представители на ОА в
комисията по ЗООС и в управителния
комитет за координация по
изпълнението на ИСПА Проект –
изграждане на регионално депо за ТБО
– Созопол.

35 бр.
отговори на
компетентнит
е институции
за становища
и предприети
мерки по
сигнали и
предложения
на граждани
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3.
Продължаван
е процеса на
преструктури
ране на
държавната
собственост,
привличане
на
инвестиции
чрез
ефективно
управление и
разпореждан
ес
държавните
имоти.

Изготвяне и
публикуване на
сайта на Областна
администрация –
Бургас на годишен
план за
разпореждане с
имоти – частна
държавна
собственост.
Провеждане на
тръжни процедури
по Закона за
държавната
собственост и
правилника да
прилагането му за
продажба на
включените в
годишния план
имоти,
представляващи
инвестиционен
интерес, и на
търгове за
отдаване под
наем на свободни
обекти със
стопанско
предназначение –
държавна
собственост на
територията на
област Бургас

информираност
на
потенциалните
инвеститори за
наличните за
разпореждане
държавни имоти,
осигуряване на
предвидимост и
последователно
ст в действията
на
администрацият
а и публичност
на
управленските
решения
предоставяне на
бизнеса на
незастроени
терени, в т. ч. и
в зони за
производствена
и складова
дейност за
реализиране на
инвестиционни
проекти;
изпълнение на
приходната част
на бюджета на
областната
администрация в
частта му
относно

1 бр. утвърден
и публикуван
план

1 бр.
публикуван
годишен план
за
разпореждан
е с имоти ЧДС

бр. сключени
договори

23 бр.
сключени
договори за
разпореждан
е с имоти –
частна
държавна
собственост
3 бр.
договори за
наем за
обекти със
стопанско
предназначен
ие

Изпълнението на годишния план за
разпореждане с имоти – частна
държавна собственост, обвързан с
приходната част на бюджета на ОА –
Бургас за 2010 г., беше затруднено от
извършените през м. февруари 2010 г.
законодателни промени, по силата на
които отпаднаха правомощията на
областните управители да продават
чрез търг имоти – частна държавна
собственост с изключение на
жилищата и някои други особени
случаи, посочени в ЗПСК. Въпреки
наложените ни със закона ограничения
успешно бяха реализирани 23 броя
разпоредителни сделки , от които са
постъпили 971 714 .лв. приходи в
държавния бюджет.
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4
Съдействие
за стабилно
развитие на
туризма като
приоритетен
за региона
отрасъл,
създаване на
благоприятна
среда за
предлагане
на
качествени
туристически
услуги през
летния сезон
на 2010 г.

Контрол по
изпълнение
изискванията на
ЗУЧК по
отношение на
морските плажове
на територията на
област Бургас

приходите от
продажби на
нефинансови
активи
Осигуряване на
свободно,
спокойно и
безпрепятствено
ползване на
морските
плажове от
населението и
туристите през
летния сезон на
2010 г.

брой
извършени
проверки

144 броя
проверки на
72 бр.
морски
плажове

Задоволително постигната цел
Със заповед № РД02-14-6/05.01.2010
год. министърът на регионалното
развитие и благоустройството
предостави правомощия на областния
управител за осъществяване на
контрол по спазване разпоредбите на
Закона за устройство на
черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на
морските плажове на територията на
област Бургас. Със заповед на
областния управител е назначена
комисия от представители на различни
контролни органи от ведомства, имащи
отношение към морските плажове. При
проверките е установено, че
предоставените на концесия и под
наем плажове с малки изключения се
поддържат в добро общо състояние.
За повечето плажове има изработени,
съгласувани с МРРБ и одобрени от
главните архитекти на общините
специализирани схеми по чл. 22 от
ЗУЧК. Там където е констатирано, че
няма, са предприети действия и са
представени документи в ОА. Почти на
всички плажове след одобряването на
схемата за преместваеми обекти не са
издавани разрешения за поставяне на
тези обекти (нарушение на чл.56, ал. 2
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от ЗУТ). Контролът по прилагане на
наредбите на общинските съвети, с
които е уреден редът за поставяне на
тези обекти, се осъществява от
кметовете на общините. С писма на
областния управител са дадени
указания на общинските
администрации за премахване на
незаконно поставени преместваеми
обекти по плажните ивици.
Финализиране на
процедурите по
предоставяне за
управление на
община Бургас на
имоти публична
държавна
собственост,
представляващи
паметници и
обекти на
културното и
историческото
наследство с
потенциал за
привличане на
туристи;

Осигуряване на
3 броя
необходим
приключени
финансов ресурс процедури
за
възстановяване
и обновяване на
обектите и
превръщането
им в привлекат.
туристически
дестинации.

3 броя
приключени
процедури

По предложения на областния
управител с решения на Министерския
съвет през 2010 г. са предоставени за
управление на община Бургас остров
“Света Анастасия”, морската градина и
мостика – символ на града.

Свикване на
кръгли маси по
проблемите на
туризма и на
културата;
обсъждане на

Подпомагане
инициативи в
сферата на
културата,
насърчаване на
партньорството

Проведени са
2 заседания
на
постоянната
работна
група по

Разработени са предложения и
становища за промени в Закона за
устройството на черноморското
крайбрежие и Закона за туризма.

Проведени
кръгли маси,
заседания
форуми, взети
решения
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5
Подпомагане
процеса на
развитие на
гъвкав пазар
на труда и
социална
интеграция

съвместни
инициативи за
разработване и
изпълнение на
проекти, изготвяне
на културна
стратегия за
развитие на
област Бургас
Подкрепа на
проекти на МТСП
и Агенцията по
заетостта за
квалификаци и
преквалификация
на заети и
безработни лица
чрез участие в
Комисия по
заетостта;
Информиране на
заинтересовани
страни (в т.ч. и
НПО) за здравни
политики и
програми,
насочени към
подобряване на
качеството и
достъпа до
здравни услуги за
лица в
неравностойно
положение,
принадлежащи

туризъм,

подобряване
условията на
труд и живота на
хората от област
Бургас

Отчет за
изпълнение:
-четири
заседания на
Комисия по
заетост;
участие в
Програмата
„Старт на
кариерата”;
-три редовни
заседания на
Областен
съвет за
сътрудничеств
о по етнически
и демографски
въпроси
(запознаване с
новата
Рамкова
програма по
ромската
декада) и две
работни срещи
със

Взети
решения:
Протоколи от
заседания на
съветите и
Комисия по
заетост;
Изготвяне и
приемане на
Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в
област
Бургас (2011
– 2016);

Задоволително постигната цел
С промените в Закона за социално
подпомагане – изготвена за периода
април-октомври 2010 г. Областна
стратегия за развитие на социални
услуги 2011-20016 г.;
- създадена помощна група към
ОССЕДВ по проблемите на
имигрантите с цел информиране на
заинтересованите (имигрантите – с
нормативните уредби и
административните структури;
координация между териториалните
звена по съответните проблеми, с цел
предложения за нормативни промени и
по-бърза реакция при разрешаване на
възникнал проблем)
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към етническите
малцинства;
информиране и
съдействие на
компетентните
институции, с
оглед
предприемане на
необходимите
действия – при
постъпили
сигнали и жалби в
администрацията;

заинтересован
и страни за
разработване
на проекти;
- създаване на
е помощна
група към
ОССЕДВ по
проблемите на
имигрантите с
цел
информиране;
- заседание на
Областния
съвет за
хората с
увреждания; - подкрепа в
организиранет
о на
Национална
среща на
диабетно
болните;
- Координация
и контрол при
изготвянето на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните
услуги
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6
Разработване
и изпълнение
на проекти за
развитие на
област
Бургас

7
Оптимизиран
е
организацият
а на
административното
обслужване
на граждани
и юридически
лица.

Организиране на
съвместни срещи
и мероприятия,
Подготовка на
проектни
предложение по
Програма ТГСБългария -Турция,
Програма
"Черноморско
сътрудничество,
Програма
"Югоизточна
Европа"- срокове
според обявените
покани
Публикуване на
актуализиран
списък на
административнит
е услуги и
образци на
заявления,
периодични
справки и анализи
за спазване на
сроковете за
административно
обслужване във
връзка със
сигнали, мнения и
предложения

осъществени
контакти,
проведени
съвместни
срещи,
разработени
проекти за
развитие на
Област Бургас

Отчет за
изпълнение

3 броя
Задоволително постигната цел
разработени
и подадени
проекти,
14 бр. Срещи
с
партньорите
за подготовка
на проекти,
4 броя
проекти в
процес на
подготовка за
2011

Подобряване
информираностт
а на
потребителите
за видовете
предоставяни от
администрацият
а услуги и
необходимите
документи за
извършването
им;
Съкращаване на
времето за
предоставяне на
административн
ите услуги;
Установяване на
евентуални

Анализи,
оценки

Протокол за
преглед на
интегриранат
а система за
управление
на качеството
и
информацион
ната
сигурност с
приложени
към него
справки,
анализи и
предложения
за
подобряване
на
администрати

Задоволително постигната цел
С оглед на последните промени в
Закона за държавната собственост от
м. ноември 2010 г., които засягат
съществено административното
обслужване на гражданите и
юридическите лица, се налага
актуализация на информацията и
образците на заявления за
предоставяните от ОА
административни услуги.
Актуализацията ще бъде заложена
като дейности в годишния план за 2011
г.
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8
Подобряване
управлението
на човешките
ресурси и
укрепване административния
капацитет в
Областна
администрация;

Провеждане на
планирани
задължителни и
специализирани
обучения на
служителите от
областната
администрация и
курсове за
повишаване
езиковата
квалификация;
Транзитивно
преминаване към
система за
управление на
качеството в
съответствие с
изискванията на
международните
стандарти ISO
9001:2008 и ISO
27001:2005.

пропуски в
организацията
на
административн
ото обслужване
и предприемане
на мерки за
отстраняването
им
Изпълнение на
не по-малко от
70 % от
планираните
задължителни и
специализирани
обучения;
Повишаване
езиковата
квалификация
на служители

вното
обслужване

Повишена
професионална
компе-тентност
и управ-ленски
умения удостоверения
и сертификати
за преминали
курсове и
обучения

Проведени са
3
специализира
ни обучения в
ИПА, брой
участници: 5
и 13 обучения
в други
обучителни
институции,
като 12
служители са
участвали
само в едно
обучение, а 9
служители са
взели
участие в
повече от
едно
обучение.
Проведен е
курс по
френски език,
в който са
взели

Незадоволително постигната цел:
в Годишния план за задължително и
специализирано обучение за 2010 г. е
предвидено да се проведат общо 20
обучения в ИПА, 17 от които не са
проведени поради липса на финансов
ресурс.
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участие 6
служи-тели,
Преработена
документация
Доклади от
проведени
вътрешен одит,
преглед на
системата,
сертификацион
ен одит

9
Максимална
ефективност
в процеса на
организиране
на
гражданската
подкрепа за
отбраната на
страната,
ориентирана
към развитие
на
отбранителни
те

1Актуализиране
на плановете за
привеждане в по
високи степени на
готовност,
военновременнит
е планове на
областта и плана
за защита при
бедствия и
др.планове.

Всички планове
се актуализират
при настъпили
промени.

Актуализиране
на 7бр.
планова и
регистри

Сертифицира
на система в
съответствие
с
международе
н стандарт
съответствие
с
изискванията
на
международе
н стандарт
ISO
9001:2008
сертификат
от 20.12.2010
г
Всичките 7
броя планове
и регистри са
разработени
и се
поддържат в
актуално
състояние.
Проведени са
две
заседания на
ОСС и сбор
на областния
управител с
кметове на

Напълно постигната цел

Напълно постигната цел
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способности
за
гарантиране
на
националнат
а сигурност и
отбрана в
съответствие
с
националнит
е интереси и
международн
ите
договореност
и.

2. Подобряване
състоянието на
ПУ, дежурните
стаи и носенето
на дежурство с
цел осигуряване
своевременното
оповестяване и
непрекъснато
управление на
областта.

Поради липса на
финансови
средства за
капиталови
разходи не е
извършен целия
планиран
ремонт на ПУ.

Планирани са
22 000 лв.за
поддържането
на деж. стая и
ПУ

3.Упражняване на
контрол и
оказване на
помощ на
общините,
дружествата и
организациите по
подготовката им
за работа в
условията на
кризи.

Извършени
проверки в
общините и
съставени
протоколи

Съгласно
годишния план
на ОСС са
предвидени 13
проверки в
общините

общини
16 000 лв
Не са
закупени
филтриращи
елементи с
изтекъл срок
на годност за
ФВУ, което
може да
стане
единствено
като
централна
доставка за
цялата
страна.
Извършиха
се 10
комплексни
проверки по
направление
ОМП в
общините и
„Пластмасови
изделия” АД –
Средец

Задоволително постигната цел

Задоволително постигната цел Не
бяха проверени всички общини на
поради структурни промени.

УТВЪРДИЛ:
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
Имена и длъжност на попълващия: Милена Лакова – Главен секретар, Нейка Новакова – Директор АКРРДС,
Валери Георгиев – Директор АПОФУС
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