ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация - Бургас
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Индикатор за изпълнение
Цели за
2012 г.
1. Повишаване на
финансовата
стабилност и
укрепване капацитета
на Областна
администрация
Бургас за ефективно
осъществяване на
държавното
управление в областта

Дейности
1.1. Преглед и
актуализация на
вътрешните
актове,
регламентиращи
процесите и
дейностите в

Резултат

Индикатор за
Индикатор за
целево състояние
текущо
/заложен в началото на
състояние/отчетен
2012 г./
в края на 2012 г. /

Подобрени
организация,
координация и
контрол на
работните
процеси.

5 бр.
актуализирани
вътрешни актове

6 бр. актуализирани и нови
вътрешни актове

1.2 Анализ на
приходната и
разходната
дейност. Мерки
за повишаване
събираемостта
на приходите от
наеми на имоти
– държавна
собственост

Поддържане на
балансиран
бюджет на ОА

4 бр. анализи
приход-разход
2 изпълнени
мерки за
подобряване на
финансовото
управление

4 бр. анализи
приход-разход

1.3. Провеждане

Повишена

35 бр. проведени

43 бр. проведени

администрацията.

Индикатор за самооценка
1.
2.
3.

напълно постигната цел /100 %/
задоволително постигната цел /50 и над 50 %
незадоволително постигната цел / под 50 %/

Задоволително постигната цел –
над 50 %
Актуализирани
са
вътрешните
правила за провеждане на процедури по
обществени поръчки и правилата при
управление на имоти и вещи – държавна
собственост, в резултат на което е
постигнат по-добър информационен
обмен, оптимизирани са контролните
дейности са съкратени сроковете за
обработване на документите.
В съответствие с нормативните
промени са въведени нови вътрешни
правила за заплатите на служителите в
Областна администрация – Бургас.
Утвърдени са Правила за прозрачно
управление, оценка на корупционния
риск и противодействие на корупцията,
както и Правила за управление и
контрол на процедури, документи и
финансови средства
по проекти,
финансирани от Европейския съюз.
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на планирани
задължителни и
специализирани
обучения на
служителите

квалификация на обучения
служителите

1.4. Провеждане Поддържане на
на надзорен одит система за
управление на
качеството в
съответствие с
ISO 9001:2008

1 бр. доклад от
сертификационен одит

обучения

1 бр. доклад –
вътрешен
преглед на
системата

През
отчетния
период
е
осъществяван текущ мониторинг върху
приходите
и
разходите
на
администрацията, резултатите от който
показват преизпълнение на плана за
приходите от наеми и държавни такси и
по-малък размер на постъпленията от
продажби на имоти – държавна
собственост. Последното се дължи на
причини и фактори извън контрола на
ОА, а именно ниският интерес на
бизнеса и гражданите към обявените
търгове за продажба в условията на
финансова криза, неатрактивността на
наличните имоти и ограничените
правомощия на областния управител
след промените в ЗДС и ЗПСК, с които
сделките за продажба на имоти с
данъчна стойност над 10000 лева
преминаха в компетентност на АПСК.
През 2012 г. са проведени общо 43
задължителни
и
специализирани
обучения, които обхващат 33 служители
в Областна администрация – Бургас.
Подготвено е и внесено проектно
предложение по ОПАК, насочено към
повишаване капацитета и мотивацията
на служителите – проектът е в процес на
оценка. Стартира изпълнението на
съвместен
проект
с
Областна
администрация – Стара Загора и
Провинция Екстремадура, Испания
“Партньорството – гаранция за успех в
доброто
управление”
по
ОПАК.
Проектът има за цел развитие на
ефективна и близка до гражданите
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администрация на европейско ниво и е в
процес на реализация.
Напълно постигната цел
2. Балансирано
управление на
ресурсите за
насърчаване
устойчивото
икономическо
развитие на региона

2.1.
Продължаване
на процеса по
установяване и
документиране
на държавната
собственост.
2.2. Провеждане
на процедури за
безвъзмездно
прехвърляне и
предоставяне за
управление на
общините на
държавни имоти
за изпълнение на
на
инфраструктурн
и и иновативни
проекти
2.3. Провеждане
на процедури за
отдаване под
наем на обекти
със стопанско и
жилищно
предназначение
и на морски
плажове на
територията на
областта.

Установяване,
документиране и
прехвърляне на
собственост за
реализиране на
инвестиционни
инициативи на
публичните
органи,
общините, НПО
и бизнеса

Осигурени
условия за
ползване на
плажната ивица
от граждани и
туристи и
намален брой
неохраняеми
плажове в
областта

350 бр.
съставени актове
за държавна
собственост

864 бр.
съставени актове
за държавна
собственост

През 2012 г. активно са осъществявани
дейности
по
установяване
и
документиране
на
държавната
собственост в област Бургас и
използването й за реализиране на
проекти и дейности за развитие на
областта и региона. Съставените актове
за държавна собственост са над два
15 бр.
16 бр.
пъти повече от планираните за 2012 г.,
предоставени за предоставени
имоти на
имоти на общини, както и от отчетените за предходни
публични
публични органи години. Активно са използвани
предвидените в законодателството
органи, общини и НПО
възможности за предоставяне на
и НПО
държавна собственост за изпълнение на
проекти по национални и европейски
програми, както и за други инициативи
на
общините
за
повишаване
конкурентноспособността на региона –
напр. проект на община Бургас за
реставрация и
социализация
на
15 бр. проведени 30 бр. проведени комплекс “Аква Калиде”, проект на
община Карнобат за реставрация на
процедури
процедури
крепост
“Маркели”;
проекти
за
реконструкция и модернизация на
рибарските пристанища в Сарафово и
Поморие; инициатива на община
Поморие за устойчиво управление на
обект “Поморийско езеро”, проекти на
община Бургас за изграждане на
туристически атракциони и др.
През 2012 г. са проведени 30
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2.4.
Осъществяване
на контрол през
летния сезон за
изпълнение на
задължителните
дейности по § 1
от ДР на ЗУЧК
на морските
плажове,
отдадени под
наем от
областния
управител.

15 бр. проверки
с предприети
мерки по
установените
нарушения

20 бр. проверки
с предприети
мерки по
установените
нарушения

процедури за отдаване под наем на
имоти – държавна собственост, от
които 16 – за морски плажове. В
резултат са сключени 9 договора за
наем. За голяма част от морските
плажове с делегирани от МРРБ
правомощия през последните три
години се наблюдава липса на интерес
от страна на бизнеса за наемане и
стопанисване. Това основно се дължи
на високите начални тръжни цени,
определени по действащата методика,
която не отчита в достатъчна степен
характеристиките и атрактивността на
плажовете.
За преодоляване на
проблема сме предприели инициатива
съвместно с МРРБ и Агенцията по
кадастъра за промени в кадастралните
карти в съответствие с теренните
характеристики на всеки плаж, които
са в процес на установяване и
заснемане в специализираните карти по
ЗУЧК. Целта е от територията на
плажовете да се изключат обектите,
които не са част от плажната ивица,
както и да се разделят големите
плажове на по-малки части с оглед
повишаване на атрактивността им за
отдаване под наем.
През летния сезон са извършени
проверки
за
изпълнение
на
задълженията на наемателите по
сключените от областния управител
договори за общо 11 морски плажове.
Дадени са указания за отстраняване на
констатираните нарушения, които са
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изпълнени.
3.1 Съгласуване
и одобряване на
устройствени
планове и
инвестиционни
проекти за
обекти на
техническата
инфраструктура
с регионално
значение

Подобрена
устройствена и
техническа
основа за
строителство на
инфраструктура
в региона

3.2
Предоставяне на
институционалн
а подкрепа на
НПО, общините,
МСП и др. при
кандидатстване
по национални и
европейски
програми, в т. ч.
и съдействие за
организиране на
презентации на
инвеститорски
идеи и проекти.
3.3 Събиране,
организиране и
изпращане в
АУЕР на
информация за
общинските
програми по

Одобрени
проекти на
местните власти,
НПО и бизнеса
за усвояване на
средства от
фондовете на ЕС

Актуална база
данни за
мерките по ЗЕЕ
и ЗЕВИ

10 бр.
съгласувани и/
или одобрени
проекти

11 бр. одобрени
инвестиционни
проекти
8 бр. идейни
проекти,
разгледани и
приети от
ОЕСУТ
4 бр. одобрени
парцеларни
планове

Задоволително постигната цел –
над 50 %

През 2012 г. са проведени осем
заседания на Областния експертен
съвет за устройство на територията, на
които са разгледани и приети идейни
инвестиционни проекти за обекти на
техническата
инфраструктура,
финансирани
със
средства
от
държавния бюджет и фондовете на ЕС
–
проекти за изграждане и/ или
10 бр. становища 30 бр. становища реконструкция на пречиствателни
станции и канализационни системи в
за подкрепа
за подкрепа
населени места от общините Бургас,
Несебър, Поморие, Созопол и Царево и
проект за реконструкция на рибарско
пристанище Сарафово. Одобрени са
работни проекти за 11 бр. обекти,
включени в инвестиционната програма
за развитие на летище “Бургас” и
съответно са издадени разрешения за
строеж, които са в процес на
изпълнение.
През периода са проведени 4 заседания
на транспортната комисия и са
утвърдени общо 51 бр.маршрутни
разписания от Областната транспортна
2 бр. доклади с
1 бр. доклад с
схема. Съгласувани са 2 бр. МР от
обобщена
обобщена
квотата на други области със спирки на
информация до
информация до
територията на областта. Съвместно с
АУЕР
АУЕР
ОДМВР – Бургас е разработена
Стратегия
за
подобряване
безопасността на движението на
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енергийна
ефективност и
програмите за
насърчаване
използването на
енергията от
възобновяеми
източници и
биогорива
3.4 Участие в
изпълнението на
проект
“Изработване на
регионални
планове за
водоснабдяване
и канализация”
3.5
Актуализиране
на
транспортните
схеми за
обществен
превоз на
пътници в
областта
3.6 Разработване
на Стратегия за
подобряване
безопасността на
движението на
територията на
област Бургас до
2020 г.
4. Повишаване

4.1.

Актуализирани
транспортни
схеми

20 бр.
актуализирани
разписа-ния от
областната и
републиканската
транспортни
схеми

територията на област Бургас до 2020 г.
Периодично се събира информация
от общините за изпълнение на техните
програми за енергийна ефективност и
насърчаване използването на енергия
от ВЕИ. По-голямата част от общините
в област Бургас не са предприели
адекватни действия в изпълнение на
своите
ангажименти
поради
недостатъчна
информационна,
Участие на
финансова и експертна обезпеченост
представител в
През 2012 г. е предоставена
информационнат
безвъзмездно
експертна
и
а среща,
институционална подкрепа на проекти
предоставени
общини и НПО от региона за развитие
данни за
на
техническата
инфраструктура,
областта
транспорта,
социалните
услуги,
опазването
на
околната
среда.
53 бр.
актуализирани
разписа-ния от
областната и
републиканската
транспортни
схеми

Координирани
мерки за
намаляване броя
на ПТП в
региона

1 бр.
стратегически
документ

1 бр.
стратегически
документ

Съгласувани

1 бр. стратегия

0 бр. стратегии

Бр. становища,
участие в срещи,
предоставени
данни

Задоволително постигната цел –
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конкурентноспособността на
региона в сектора на
туризма чрез
активизиране на
вътрешнорегионалното и
териториалното
сътрудничество.

Разработване на
обща рекламна
стратегия за
региона като
туристическа
дестинация
4.2. Провеждане
на срещи с
потенциални
партньори,
разработване на
проектни
предложения по
програмите за
ТГС в сферата
на туризма.
4.3. Изпълнение
на
ангажиментите
на ОА като
партньор по
проект „2010 –
ново начало за
промоциране на
трансграничното
природно,
културно и
историческо
богатство” по
програма “ТГС
България–
Турция

мерки за
повишаване и
популяризиране
на туристическия
потенциал на
региона.

Успешни
съвместни
инициативи в
сектора с
участие на
общини, НПО и
чуждестранни
партньори

1 бр. одобрени
проектни
предложения

1 бр. приключен
проект

2 бр. одобрени
проектни
предложения

над 50 %
Отчитайки ролята на туризма като
фактор за икономиката на област
Бургас администрацията участва като
партньор и оказва подкрепа на
общините и НПО в разработването и
изпълнението на проекти за развитие
на този сектор по програми,
съфинансирани от фондовете на ЕС.
През 2012 г. успешно приключи
изпълнението на проект „2010 – Ново
начало за промоциране на
трансграничното природно, културно и
историческо богатство” по програмата
за ТГС България–Турция. В края на
годината беше подписан договор за
финансиране и стартира изпълнението
на втори проект по същата програма с
участието на ОА като водещ партньор
- “Погледни в бъдещето – запази
наследството”, насочен към запазване и
популяризиране на недвижимото
културно наследство в региона. През
2012 г. беше одобрен за финансиране
проект „Платформа за културен обмен”
(CULTUR-EXP) по СОП “Черноморски
басейн”, по който предстои подписване
на договор за субсидия.
Областната администрация участва
като партньор в дейността на
регистрирания през 2011 г. Бургаски
туристически клъстер и съдейства за
разработване на стратегията за
развитие на клъстера.
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5. Подобряване на
междуведомствената
координация за
прилагане на
политиката за
регионално развитие
в област Бургас

5.1
Актуализиране
състава на
Областния съвет
за развитие,
приемане на
оценката на ОСР
на област
Бургас, събиране
на данни за
развитието на
областта с цел
формиране на
визия за
следващия
програмен
период – 2014 –
2020 г.
5.2 разработване
и изпълнение на
проекти по
национални и
международни
програми,
свързани с
регионалното
развитие

Обсъдена и
приета
междинна
оценка на ОСР
2005-2015 г.
Подготовка за
разработване на
стратегията за
следващия
програмен
период.

3 бр. решения на
ОСР

3 бр. решения на
ОСР

3 бр. проекти

3 бр. проекти

Задоволително постигната цел –
над 50 %
Актуализиран е съставът на
Областния съвет за развитие на област
Бургас и е проведено заседание на
съвета,
на
което
е
одобрена
Междинната оценка на областната
стратегия за развитие за периода 2010 –
2015 г. Изготвено е техническо задание
и е сключен договор с изпълнител за
разработване на ОСР за 2014 – 2020 г.
Актуализиран документ на ОСР 2010 –
2015 ще се представи на съвета в
процеса на подготовката на стратегията
за следващия програмен период.
Областна администрация – Бургас
участва в партньорство с община Бургас
в изпълнението на проект „Изграждане
и функциониране на информационен
център в област Бургас” и проект
”Създаване и развитие на Бизнес
инкубатор – Бургас” - в процес на
реализация.
Администрацията
е
координиращо звено в подготовката и
управлението на пилотен проект за
местно развитие “Странджа”, чиято цел
е създаване на концепция за цялостно
социално-икономическо развитие в
слаборазвития регион. Обхванати са
общините Малко Търново, Царево и
Средец. Проектът се финансира по
“Регионална програма за културно и
природно наследство в Югоизточна
Европа” на Съвета на Европа и
Европейската комисия.
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6. Координирано
осъществяване на
правителствените
политики по
заетостта,
демографските
въпроси,
здравеопазването,
образованието,
културата и
младежта.

6.1 Провеждане
на работни
срещи и
заседания на
постоянните
комисии за
координиране на
политиките

6.2
Институционална подкрепа и
съдействие пред
централните
власти за
реализация на

Подобрена
хоризонтална координация на
политиките за
социално и
културно
развитие на
региона.
-Постигната
координация между
културните
институции,
посредством
работата на
междуведомствени
комисии за
определяне граници
и статут за опазване
на нови културни иархеологически
паметници;
- Подобрен
комуникативен
механизъм;
- Общи дейности и
мероприятия с
културните
институции в
областта;
- припознаване на
Областна
администрация като
желан и сериозен
партньор в
различни
обществени
инициативи,
касаещи младежта,

Бр. заседания на:
- Комисия по
заетост, касаещи
заетостта на
младите хора;
- Областен съвет
за етнически и
демографски
въпроси –
стартира
процесът на
областно
планиране за
интеграция на
ромите;
- Областен съвет
за социално
включване на
хора със
специфични
потребности;
Бр. работни
срещи

10 заседания и
работнисрещи,
от които:
3 заседания на КЗ
2 заседания на
ОСЕДВ;
3 работни срещи:
- състоянието на
ромската общност в
положение на
иконом. криза –
среща с
представители на
бизнеса; държавни
институции и
синдикати;
- представяне
процесът на
областно планиране
за интегриране на
ромите;

-

Съвместни инициативи с Младежки детски
парламент Бургас;

-

Междуведомствена работна група за
проверка в училищата;

-

Формиране на Звено за мониторинг по
изпълнение на Областната стратегия за
развитие на социални услуги;

-

Формиране на Областен оперативен екип
за изготвяне на Областна стратегия за
интегриране на ромите 2013 – 2020

Традиционно е взаимодействието
между
администрацията
и
ангажираните
с
проблемите
институции и НПО за създаване на
възможности и пространства за изява
на децата и младежите в областта:

1 заседание на
ОССВХСП
- достъпна среда;
- адаптивни
спортове за деца с
увреждания;
1 заседание КПК

Напълно постигната цел.
Наред с дейността на постоянно
действащите комисии и съвети се
създават и работни групи и
междуведомствени работни групи за
координация и контрол по актуални
проблеми.

-

10 бр. становища 10 бр. становища
и писма за
и писма за
подкрепа
подкрепа на
проекти:
- номинации за
годишни награди
„Паисий
Хилендарски” на -

Активна подкрепа на творческия потенциал на
детски и ученически школи по изкуства;
сдружения и неправителствени организации,
професионални училища по изкуства при
провеждане и организиране на изложби,
концерти и благотворителни акции;
Предоставяне на пространство за изява на
театрален фестивал под патронажа на
Областния управител „Бургаски изгреви”;
Пътуваща фотоизложба „Благотворителността
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инициативи и
проекти за
развитие на
образованието,
културата и
социалните
дейности.

7. Създаване на
условия за
присъединяване на
Република България
към Шенгенското
пространство

7.1 Изграждане
на нова ограда
на зоната за
граничен
контрол и
укрепване ската
на трасе
"Излизащи"
МПС на ГКПП Малко Търново.
7. 2 Частична
подмяна на
канализацията за
отпадни води в
административн

образованието,
културата .

Проекти 5 бр.

МК;
- подкрепа на
спортен клуб
„Параспорт”;
- подкрепа на ДФК
„Звездичка”;
- подкрепа на
сдружение
„Усмивка”;
- Археологически
резерват „О-ви св.
Иван и св. Петър” ивъзможности за
развитие на
алтернативна форма
за туризъм –
поклоннически
туризъм;
- промяна на статута
на недвижимата
културна ценност „Античен некропол
на Аполония” и др.

през обектива”;

Изпълнени
проекти - 3 бр.

Задоволително постигната цел – 50
%
Изпълнени са три от одобрените пет
дейности с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 ОТ

Включване в националните чествания на 100
годишнината от индивидуални творци;
Годишни награди на Областния управител за
принос в развитието на област Бургас;
Присъждане на отличие на Националното
биенале „Приятели на морето”;
Съвместно организиране на национални и
международни музикални конкурси с
Национално училище за музикални и сценични
кадри „Проф. Панчо Владигеров” и
училищното настоятелство;
Активна подкрепа на археологическите
открития на територията на цялата област;
Младежки международен Балканските
войни 1912 – 1913 г. – изготвяне на Областен
план за 2012 -2013 г. и включване на част от
мероприятията в Националния календар на
честванията.

29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ
ФИНАНСИРАНЕТО
НА
ПРОЕКТИ,
СВЪРЗАНИ
С
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА
НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА 2012 Г. ЗА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
КЪМ
ШЕНГЕНСКОТО
ПРОСТРАНСТВО

Не бяха изпълнени дейности
7.1 Изграждане на нова ограда на
зоната за граничен контрол и
укрепване ската на трасе "Излизащи"
МПС на ГКПП - Малко Търново.
10

ата сграда на
ГКПП - Малко
Търново, и в
салона за
преминаващи
пътници.
7. 3 Изграждане
на хале за ЩМП
на леки
автомобили на
ГКПП - Малко
Търново.
7. 4 Инженерногеоложко
проучване за
уточняване на
необходимите
укрепителни и
отводнителни
мероприятия на
образувалото се
свлачище преди
зоната за
граничен
контрол от
страна на
Република
България на
ГКПП - Малко
Търново.
7. 5 Доставка на
офис
обзавеждане за
залата за
обработка на
преминаващи

и дейност
7. 3 Изграждане на хале за ЩМП на
леки автомобили на ГКПП - Малко
Търново.
Причина
за
неизпълнение
на
дейностите е наличие на територия със
статут – държавен горски фонд на
територията на ГКПП – Малко
Търново. До края на годината
процедурата
по
смяна
предназначението
на
имота
в
урбанизирана територия не беше
приключено от Министерство на
регионалното
развитие
и
благоустройството и това наложи
изпълнението на дейностите да се
отложи за 2013 година.
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пътници на
ГКПП - Малко
Търново.
8.1
8. Поддържане в
Актуализиране
работно състояние
на
плана
за
военно-временната
в
система за управление привеждане
повисоки
степени
на
готовност,
военновременни
те планове на
областта и плана
за защита при
бедствия
8.2
Актуализиране
на плановете за
работа
на
фирмите
и
организациите
във
военно
време.

Поддържане в
актуално
състояние и в
готовност за
изпълнение на
плановете

Актуализирани
планове бр.

Актуализирани – Напълно постигната цел
9 бр. планове:
Плановете са актуализирани съгласно
План за привеждане нормативните актове регулиращи
на област Бургас в дейност „Отбранително –
по
високи мобилизационна подготовка”
състояния и степени
на готовност.
Военновременен
план на
област
Бургас

Поддържане в
актуално
състояние и в
готовност за
привеждане от
мирно на военно
положение

Актуализирани
планове бр.

Годишен план за
работата
по
направление ОМП
през 2012 г.
План за работата на
Областния съвет по
сигурност
Регистър
на
военните паметници
в област Бургас
План за защита при
бедствия Част План за защита при
наводнения; Част План за защита при
земетресения;
План - Режимно и
ограничително
снабдяване – при
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кризисна ситуация
План за работата на
комисията Военни
паметници
План за временна
закрила
на
територията
на
област Бургас

Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2012 г”
В Колона 1 посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2012 г.
Колона 2 „Дейности”
В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2012 г. Възможно е тези цели да са
били постигнати чрез една или повече дейности.
Колона 3 „Резултат”
В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът изключва
реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени служители и др. Тези
дейности са средство за постигане на целите за 2012 г. и не представляват цел сами по себе си.
Колона 4 „Индикатор за изпълнение”
В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2012 г., за да отчете промяната в
състоянието на обекта на въздействие в края на 2012 г.
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности за изпълнение
на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя,
20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
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1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на 2012 г.,
изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2012 г.
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2012 г. след
предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2012 г.
Колона 5 „Индикатор за самооценка”
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен действията на Вашата
администрация са постигнали заложената цел.
За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е
1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,
2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или
3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия: Нейка Новакова, Директор на дирекция “АКРРДС”
Валери Георгиев – Директор на дирекция “АПОФУС”
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