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УТВЪРДИЛ: 

ПЕТКО ДОБРЕВ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА 

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 33а и чл. 63 от Закона за администрацията е 

изготвен настоящият доклад за дейността на областна администрация Силистра, в който 

се отчита изпълнението на поставените в началото на 2016 година годишни цели и 

приоритети на Областна администрация Силистра. 

Изпълнението на дейностите по целите е както следва: 

 

I. Провеждане на ефективна регионална политика на областно и общинско 

ниво, за изпълнение действащите стратегически и планови документи: 

 

 Участие на Областния управител на Област Силистра в четири заседания на 

Регионалния съвет на Северен централен район – две в качеството му на председател и  

две  в качеството му  на член на РС на СЦР; 

 Изготвени и изпратени в Министерски съвет на Република България са три 

становища по промени, касаещи нормативната уредба в съответствие с чл. 32, ал1. и ал.3 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

 Подготвени и изпратени становища до председателя на 

Междуведомствената комисия  за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет 

на основание чл.13, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 

междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. 

  Изготвен и изпратен План за действие за превенция и противодействие на 

корупцията 2017г., за област Силистра и отчет за изпълнение на Плана за действие за 

превенция и противодействие на корупцията за периода 01.01.2016г. - 31.01.2016г.; 

 Изпълнение на ангажиментите на администрацията по реализиране на 

Национална програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - 

Изготвяне на документи и водене на кореспонденция с МРРБ, ББР и общините от област 

Силистра; 

 Изготвен отчет за изпълнение на плана по енергийна ефективност за 2015 г.  

- Изготвен План по енергийна ефективност за 2016 г.; 

- Изготвен доклад относно изпълнението на дългосрочните и краткосрочни 

програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и 

биогорива в общините на територията на област Силистра; 

 

II. Засилване ролята на Областния съвет за развитие във връзка с изпълнението 

на планови и стратегически документи за реализиране на ефективни секторни политики: 

 

 През отчетния период бяха проведени три заседания на Комисията по 

заетост към Областния съвет за развитие по 3 основни въпроса: 

-Утвърждаване учебния план прием  през 2016-2017 г. в училищата от област 

Силистра. 

-Изготвяне на Регионална програма за заетост 

-Разглеждане на проекти предложения по програма Обучение и заетост и Обучение 

и заетост на младежи. 
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 Събрана, обобщена и систематизирана информация от общините на 

територията на област Силистра, във връзка с предоставяне на Секретариата на СЦР на 

налични актуални данни за 2016 г., по индикатори за наблюдение на Регионалния план за 

развитие и Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР на общините от 

областта. 

 Осъществяване координация с общините от областта при иницииране, 

изготвяне и осъществяване на междуобщински инициативи и проекти в сферата на 

регионалното развитие. 

 Оказване на консултантска помощ и извършване на информационни услуги 

в областта на регионалното развитие, за служителите от общините на територията на 

област Силистра. 

 

 

III. Подобряване качеството на административно обслужване на гражданите и 

бизнеса:  

 Административното обслужване в областна администрация Силистра се 

осъществява на „Едно гише“ от Звено за административно обслужване. Услугите 

предоставяни от областна администрация Силистра са посочени в Списък на 

унифицираните наименования на административните услуги, който е на разположение на 

потребителите на административни услуги във фоайето на администрацията и сайта. 

 В областна администрация Силистра функционира Административна 

информационна система, оценена и сертифицирана, съгласно изискванията на Наредбата 

за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.  

Административната информационна система осигурява поддържането и обработката на 

данните за оборота на електронни документи и документи на хартиен носител при 

предоставянето на административни услуги и изпълнението на административни 

процедури. Дейността по контрола на административната дейност в областна 

администрация Силистра се осъществява с база данни, въвеждани, контролирани и 

поддържани с помощта на Административната информационна система, която осигурява 

на ръководителите възлагане на задачи и контрол по изпълнението им.  

     През 2016 г. в АИС са регистрирани 1270 преписки, от които 459 са за 

предоставени административни услуги (267 броя експресни, 47 броя бързи, 145 броя 

обикновени). Най-голям дял сред услугите има „Издаване на удостоверение по 

обстоятелствена проверка“ – 346 бр., т. е. 75% от общия брой предоставени услуги. 

   Актуализирани са Вътрешните правила за организацията на административното 

обслужване, Хартата на клиента, Вътрешните правила за предоставяне на достъп до 

обществена информация, Вътрешните правила за учрежденския архив. 

 

IV. Изпълнение правомощията на областния управител за гарантиране 

законосъобразността на актовете на кметовете на общини и решенията на общинските 

съвети: 

 

 Проверени 100 % от постъпилите протоколите и материалите към тях от 

заседания на седемте общинските съвети на територията на областта; 

 Изготвени 11 бр. заповед за връщане на 27 бр. незаконосъобразни решения 

за ново разглеждане от общинските съвети; 

 Устни становища по всички жалби и сигнали във връзка с осъществяването 

на контрола по законосъобразност върху решенията на общинските съвети; 

 100% проследяване на измененията в нормативната уредба на РБ; 

 Съхраняване на 100 % от постъпилите протоколи от заседанията на 

общинските съвети на територията на област Силистра; 
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 Съхраняване на подзаконовите нормативни актове приети от общинските 

съвети; 

 Съхраняват се всички преписки по жалби, сигнали и предложения; 

 Изготвени 2 бр. писмени становища по възражения против решение на 

общински съвети; 

 Изготвени 4 бр. жалби до Административен съд Силистра за обжалване на 

решения на общински съвети; 

 Изготвена 1 бр. молба за оттегляне на жалба до Административен съд 

Силистра; 

 Изготвена 1 бр. заповед за отмяна на издаден незаконосъобразен акт от кмет 

на община; 

 Изготвена 1 бр. заповед за назначаване на вр.и.д. кмет на община; 

 Препратена по компетентност преписка за създаване на нова община; 

 Работа по преписка за изработване на печатите на с. Срацимир и с. Ветрен – 

изпратена до Монетен двор ЕАД, София. 

 Извършена работа по организационно-техническата подготовка на 

произвелите се избори за президент и вицепрезидент на Р България и национален 

референдум на 6 ноември 2016 г. 

 

 

V. Усъвършенстване и развитие на сектор „Отбрана и сигурност. Управление 

при кризи.“ 

 

 Координиране на дейността на общините от област Силистра за 

предприемане на превантивни мерки за тежки зимни условия през зимен период 2015 - 

2016 г. и зимен период 2016 - 2017 г. и организиране на работни срещи на Областния щаб 

за защита при бедствия и Областния съвет за сигурност на област Силистра.  

 Организирани и проведени заседания на Областния щаб за изпълнение на 

Областния план за защита при бедствия на област Силистра и на Областния съвет за 

сигурност на област Силистра. 

 Създаден на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия. 

 Изготвен актуализиран План за защита при бедствия на област Силистра. 

 Назначена комисия за огледи и изготвяне на становища на ОУ до МКВПМС, 

относно целесъобразност на искане за отпускане на целеви средства от МКВПМС, за 

неотложни аварийно-възстановителни работи по сигнали за бедствия от общините от 

област Силистра. 

 Проведени срещи и заседания на работни групи за разработване на 

Програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни 

формирования на територията на общините в районите с ниска интензивност на 

произшествия. 

 Организиране и провеждане на срещи с представители на РД ПБЗН, относно 

разясняване на промени в нормативната уредба, касаеща борбата с бедствията. 

 Изготвен Регистър на хидротехническите съоръжения на територията на 

област Силистра и Регистър на потенциално опасните язовири на територията на област 

Силистра 

 Координиране дейността на общините  и водене на кореспонденция с МРРБ, 

във връзка с кандидатстване за отпускане на средства по линия на фонд „Солидарност“ на 

ЕС.  

 Изготвен „Доклад за дейността по защита при бедствия на област Силистра 

за 2015 г.“ 
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 Организиране и извършване на пролетни и есенни проверки на ПОВО на 

територията на област Силистра, изготвени доклади за констатациите от проверките, до 

Областен управител и МВР. 

 Организиране и координиране на дейността по противопожарна защита в 

Областна администрация. 

 Водене на кореспонденция с Окръжна прокуратура, относно предоставяне 

на информация от Областен управител за задълженията му по Закона за защита при 

бедствия и Закона за водите. 

 Водене на кореспонденция с МВР, относно предприети мерки за намаляване 

на риска от пожари в земеделските територии на област Силистра. 

 

 

VI. Повишаване на публичността и прозрачността в работата на Областна 

администрация Силистра, чрез активиране и експлоатиране на всички възможни 

комуникационни и информационни канали: 

 

 Поддържане  на Интернет портала на областна администрация Силистра с 

актуална информация, чрез интегрираните модули – регистри, профил на купувача, 

Пресцентър и др., които осигуряват актуална информация за дейността на 

администрацията, обществени поръчки и др. 

- В раздел „Пресцентър“ са публикувани 304 прессъобщения, вкл. за около 50 

решения на МС, важни за страната и в частност за област Силистра. Всяко едно от тях е 

било изпратено по електронен път до над 350 потребители, вкл. членове на помощни 

органи – съвети и комисии към Областния управител, общински администрации, 

училища, читалища, браншови и неправителствени организации, и към медиите – 

повечето от тях са публикувани на местно, регионално и национално ниво, благодарение 

на което е осъществена обратна връзка с Областна администрация.  

 

VII. Реализиране на значими за областта секторни политики, в унисон с 

националните, регионалните и местни приоритети: 

 

- Организиране и участие в провеждането на заседания на Областния съвет за 

развитие на област Силистра. 

- Организиране и участие в провеждането на заседания на Регионалния съвет за 

развитие на Северен централен район. 

- Реализиране на Национална програма енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради - изготвяне на ежеседмични справки, месечни доклади, изпращане на 

регулярна информация и водене на регистри. 

- Организация на провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Р 

България и национален референдум на 6 ноември 2016 г. - приемане, разпределяне и 

предаване на бюлетини, изборни книжа и материали, водене на кореспонденция,  даване 

на дежурства. 

- Организация на провеждане на балотаж на изборите за президент и вицепрезидент 

на Р България на 13 ноември 2016 г. - . - приемане, разпределяне и предаване на 

бюлетини, изборни книжа и материали, водене на кореспонденция,  даване на дежурства. 

- Издадени 5 становища за целесъобразност на постъпили искания до МКВПМС за 

финансиране на неотложни аварийно-възстановителни работи. 

- Изготвен регистър на хидротехническите съоръжения на територията на област 

Силистра. 

- Изготвен регистър на потенциално опасните язовири на територията на област 

Силистра. 



5 

 

- Техническа и логистична организация и извършване на пролетни и есенни 

проверки на ПОВО на територията на област Силистра, изготвени 30 броя протоколи и 4 

броя доклади за констатациите от проверките, до Областен управител и до МВР, събрана 

и систематизирана информация от общините за състоянието на водностопанските обекти, 

хвостохранилищата и шламохранилищата на територията на област Силистра. 

- Извършен оглед на  пътно съоръжение  на км 66+420, на път ІІ-21 „Силистра - 

Русе“ и съоръжения на язовир „Царев дол“, изготвен протокол и предписания за действия 

от отговорните институции. 

- Реализирана Регионална програма за заетост за срок от 6 месеца -  наети 3 лица;  

- По програма „Старт на кариерата-2016 г.“ Областна администрация даде шанс на 

двама младежи до 29 години със завършено висше образование да започнат работа за срок 

от 9 месеца в публичната администрация. Така те получават шанс да  придобият опит и 

трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност. 

- Проведени са 23 заседания на Комисията за работа с предложения и сигнали на 

граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на 

министерствата и на другите административни структури, които осъществяват 

административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, 

предоставящи обществени услуги на територията на област Силистра; разгледани са 50 

сигнала, по които Комисията е взела 58 решения.  

- Оказано съдействие на Министерството на туризма във връзка със стартирала 

инициатива по изработване на Инвестиционна карта на България в областта на туризма.  

- Дейности по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на 

дестинациите ЕДЕН в България – второ издание“ – актуализиране на съдържанието на 

имидж брошурата, изработена в рамките на предишното издание на проекта; изготвена 

информация за значими туристически обекти от областта, информация за събития и 

фестивали, както и за добри практики в областта на туризма в област Силистра. 

Осъществени контакти с представители от Министерството на туризма, както и със 

Студио Бленд ООД във връзка със заснемането на материалите. 

- Цялостно организиране, провеждане и отчитане резултатите от действията по 

инициативата „Да изчистим България заедно“ на „БТВ Медиа груп“ ЕАД. Резултат - 

област Силистра е една от първите в страната по брой доброволци взели участие в 

кампанията през 2016 г. 

- Събрана и обобщена актуална информация за областта във връзка с подготовката 

на Доклад за състоянието на околната среда 2015 г. на Регионалната инспекция по 

околната среда и водите – Русе. 

- Оказано съдействие на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания 

към БАН във връзка с изпълнението на проект „Картиране и оценка на екосистемните 

услуги във влажните зони на България (WEMA)“ по Програма „Биологично разнообразие 

и екосистеми“. 

- Искане на становища от общините от областта по Задание за обхват и съдържание 

на доклада за екологична оценка на ПУРБ в Дунавски район за управление на водите 

2016-2021 г. 

- Изпращане на становище на Областен управител на Силистра по задание за 

обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на ПУРБ в Дунавски район за 

управление на водите 2016-2021 г. 

- Оказано съдействие на РИОСВ - Русе за ускоряване на процеса по приемо-

предаване на изградените ГПСОВ на територията на област Силистра.  

- Изпращане на съгласувателно становище до Министерството на енергетиката за 

продължаване на Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по 

чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, 

годни за трошени фракции за пътно строителство и направа на обикновени бетони, от 
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находище „Богорово“, разположено в землището на с. Богорово, община Силистра, област 

Силистра, сключен на 21 февруари 2012г. между Министерски съвет на Република 

България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и 

„Благстрой“ ЕООД, гр. Силистра, с правоприемника на концесионера. 

- Оказано съдействие на Българската агенция за инвестиции във връзка с 

годишните награди „Инвеститор на годината. 

- Събрана, обобщена и систематизирана информация във връзка с целево 

финансиране на Дунавските общини в борбата с комарите през пролетта на 2016 г. 

- Оказано съдействие на Министерството на икономиката във връзка с Европейски 

награди за насърчаване на предприемачеството 2016 г. 

- Стартиране на процедура по разработване на Анализ на потребностите от 

подкрепа за личностно развитие в общините. 

- Събрана, обобщена и систематизирана информация от общините от област 

Силистра за мероприятия за отбелязването на 100 години от Първата световна война и 

участието на България в нея за 2017 г., както и предложения за ремонт на военни 

паметници в лошо състояние и предложения за изграждане на нови паметници.  

 

 

VIII. Развитие на трансграничното сътрудничество между България и Румъния и 

ефективно използване възможностите на Програмата за трансгранично сътрудничество 

„Интеррег Румъния - България 2014 -2020 г. “ 

 

- Участие на Областна администрация Силистра в качеството на партньор  

три проекти предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG 

V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ 

 

 

ІX. Ефективно, целесъобразно и законосъобразно управление на държавната 

собственост. 

 

 Съставени Актове за държавна собственост; 

 Издадени са заповеди за деактуване на имоти, държавна собственост и 

удостоверения за деактуване на имоти, държавна собственост  ; 

 Издавани удостоверения за наличие или липса на актове за държавна 

собственост; 

 Издавани удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции 

за имоти държавна собственост; 

 Извършени обстоятелствени проверки по молби-декларации на граждани;  

 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от 

интерес на физически и юридически лица от архива на „Държавна собственост“;  

 Систематизирана и предоставена информация за първото и второ 

шестмесечие на 2016 г. съгласно постановление от 22.05.08 г. на Окръжна прокуратура за 

издадените Административни актове на областен управител и приложенията към тях. 

 Изготвени и проведени четири процедура за продажба на държавни имоти 

чрез търг (Правен анализ, Заповеди за обявяване на търговете, Обяви в един национален 

ежедневник и един местен, изготвяне на тръжни документации, протоколи от проведените 

търгове, Заповеди за определени купувачи,  

 Поддържане на регистрите на сайта на Областна администрация Силистра, 

Главни регистри на имоти – частна и публична държавна собственост и регистър на 

продадените имоти – частна държавна собственост. 
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 Предоставяне на копия от новосъставените актове за всички имоти - 

държавна собственост и актове за поправка на актове за имоти - държавна собственост по 

компетентност на Окръжна прокуратура и за регистрация Служба „Геодезия и кадастър“ 

Силистра. 

 Участие в тръжни комисии за продажба на имоти на Национална компания 

„Железопътна инфраструктура“ на територията на Област Силистра. 

 Системно актуализиране на информацията в главните и спомагателни 

регистри на хартиен носител и в електронна програма „Регистър имоти“ към МРРБ. 

 Извършвани са справки на граждани и общини, издаване на заверени копия 

на документи от архива на ДС. 

 

 

Х. Ефикасна и балансирана финансова-стопанска политика и контрол. 

 

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Областна администрация Силистра 

за 2016 г. е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС №09/23.12.2016 г. от 

дирекция „Държавно съкровище“ на Министерство на финансите и указания №02.09-

60/18.01.2017 г. на Администрацията на Министерски съвет. 

Одобреният бюджет на администрацията в началото на 2016 г.  е: приходи – 244700 

лв. и разходи 604600 лв., от които 135000 лв. за издръжка на администрацията и 15000 за 

капиталови разходи. 

През отчетната 2016 г., на основание чл. 110, ал. 4 и чл. 112, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси по бюджета на администрацията са извършени 3 бр. корекции, като е 

повишена разходната част  на 709 804 лв. 

Изпълнението на Бюджет 2016 е както следва: приходна част 21 % и разходна част 

95%. 

Към 31.12.2016 г. са отчетени: 

- приходи в размер на 51 233 лв., които са най-вече от продажби на земя и сгради и 

от такси за административни услуги. 

- разходи в размер на 673 185 лв., от които за „Издръжка“ – 135 130 лв.  

 

През отчетния период е извършван предварителен контрол на цялостната дейност – 

финансова и нефинансова, от съответните длъжностни лица. Доказателство за 

извършването на предварителния контрол на финансовата част са издадените 425 броя 

контролни листи за поемане на задължение и извършване на разход. 

 Със заповед №РД-20-44 от 21.11.2016 г. на областния управител е назначена 

комисия за извършване на пълна годишна инвентаризация на активите, пасивите, 

материалните запаси и разчетите на областна администрация Силистра, към 31.12.2016 г. 

В резултат са направени преглед и анализ на активите, за които има подробно изготвена 

документация. 

През отчетната година са актуализирани Вътрешните правила за съставянето, 

изпълнението и отчитането на бюджета на областната администрация и е изготвена 

Тригодишната прогноза за периода 2017-2019. 

През 2016 г. са сключени 65 бр. договори на областния управител. 

Разходите за гориво за автомобилите на администрацията и за отопление са 

единствените разходи, за които областна администрация Силистра, като Възложител, 

трябва да приложи условията и реда на глава осма „а" от ЗОП при избор на изпълнител/и 

на обществената поръчка. През 2016 г. администрацията се обслужва от изпълнители – 

„Петрол“ АД и „ДМВ“ЕООД, избрани в края на 2015 г. чрез публична покана за избор на 

изпълнители. 
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Изготвили доклада: 

Лейла Слатинска, директор АПОФУС…………. 

Тодор Динков, директор АКРРДС……………… 

Дата: 24.02.2017 г. 


