УТВЪРДИЛ:
МИНЧО ЙОРДАНОВ
ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
(Съгласно Заповед №РД-21-2 от 17.02.2022 г.)

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
ПРЕЗ 2021 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 2021 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 две заседания на
Регионалния съвет на Северен централен район в качеството му на член на РС на СЦР;
изготвени и изпратени в Министерски съвет на Република България на пет
становища по промени, касаещи нормативната уредба в съответствие с чл. 32, ал. 1. и ал. 3
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;
подготвени

и

изпратени

3

(три)

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 отчет за изпълнение на плана по енергийна ефективност за 2020 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 за 2020 г.;
1

изготвяне на документи и водене на кореспонденция с МРРБ, ББР и
общините от област Силистра;
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;
организиране дейността на Областния съвет за развитие на област Силистра;
събиране, обобщаване и систематизиране на информация от общините на
територията на област Силистра, във връзка с предоставяне на Секретариата на СЦР на
налични актуални данни за 2020 г., по индикатори за наблюдение на Регионалния план за
развитие на Северен централен район (2014 – 2020) и Годишните доклади за наблюдение
на изпълнението на ОПР на общините от областта, необходими за изготвяне на Годишен
доклад за наблюдение на Регионалния план за развитие на СЦР (2014 – 2020 г.), за 2020 г.;
участие в заседанията и работата на Областната преброителна комисия;
водене на кореспонденция с Министерски съвет, относно изразяване на
становище на Областен управител на област Силистра, по предложен проект на Решение
на Министерски съвет за изменение на Решение № 717 от 2 декември 2019 г., за
одобряване на Програма на преброяване на населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 г..
предоставена актуална информация до МРРБ, за общинските пътища и
съоръженията към тях, на територията на област Силистра.
водене на кореспонденция с общините от област Силистра, относно
предоставяне на информация за кандидатстване в конкурс за „Най-добри европейски
дестинации“ – EDEN – 2022 г.;
дейности по организиране на избори за НС на 04.04.2021 г., предсрочни
парламентарни избори на 11.07.2021 г., предсрочни парламентарни избори и избори за
президент на 14.11.2021 г. и балотаж за избор за президент 21.11.2021 г.;
водене на кореспонденция с Министерство на икономиката, относно
реализиране на пилотен проект на ОИСР, за регионалния иновационен профил на Северен
централен район;
изготвена информация в съответствие с указанията на МФ БЮ №3 от 2021
г., Раздел Б – Отчет за изпълнението на програмните бюджети към полугодието и за
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годината, т. 3, 4 и 5 от Примерната структура – Бюджетът на МС за 2021 г. по области на
политики и бюджетни програми.

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 беше проведено едно заседание но Областния съвет за
развитие. На заседанието е обсъден и Областен план за енергийна ефективност на Област
Силистра 2020 – 2027 г.; Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в област Силистра 2021 – 2022 г.; Правилник за организацията и дейността на
Комисията по заетост към ОСР;
през отчетния период бяха проведени шест заседания на Комисията по
заетост към Областния съвет за развитие по 3 основни въпроса:
- утвърждаване учебния план прием през 2021 – 2022 г. в училищата от област
Силистра;
- изготвяне на предложение за Регионална програма за заетост;
- проведени две проучвания, съгласно ЗНЗ за оценка на потребностите на
работодателите от област Силистра от работна сила;
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 2020 г., по индикатори за наблюдение на Регионалния план за
развитие и годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР на общините от
областта;
проведено неприсъствено заседание на ОССЕИВ;
изготвен Мониторингов доклад за изпълнението през 2020 г. на Областната
стратегия за интегриране на ромите (2012 – 2020);
изготвена и прието от ОСЕИВ Стратегия на област Силистра за равенство,
приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030);
организиране и провеждане на заседание на Областната комисия по
епизоотии. Изготвяне на протокол и заповед за предприемане на превантивни мерки
срещу разпространението на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците на
територията на област Силистра;
организиране и провеждане на седем заседания на Областния кризисен щаб
за борба с коронавируса. Изготвяне на протоколи и кореспонденция с МЗ, РЗИ и общини;
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изготвяне на съгласувателно становище по проект на решение и Годишен
доклад по изпълнението на ОП РЧР за 2020 г.;
изготвяне на съгласувателно писмо по критерии за избор на Операция
„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“;
изготвен Мониторингов доклад за изпълнение на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги (2016 – 2020);
Организиране на неприсъствено заседание на Звеното за мониторинг и
оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги.

III.

Подобряване

качеството

на

административно

обслужване

на

гражданите и бизнеса:
административното обслужване в Областна администрация Силистра се
осъществява на принципа „едно гише“ от Център 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 2021 г. в АИС са регистрирани 2314 преписки, от които 1465 са за
предоставени административни услуги (329 броя бързи, 1136 броя обикновени). Найголям дял сред услугите има услугата с уникален идентификатор 2972 „Издаване на
удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските
администрации“ – 1688 бр., т. е. 72% от общия брой предоставени услуги;
актуализиран и публикуван на интернет страницата на администрацията е
Списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на
дейност на Областна администрация Силистра и форматите, в които е достъпна.
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IV.

Изпълнение правомощията на областния управител за гарантиране

законосъобразността на актовете на кметовете на общини и решенията на
общинските съвети:
проверени 100% от постъпилите протоколи и материалите към тях от
заседания на седемте общински съвети на територията на областта;
дадени 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 и архивиране на 100% от постъпилите протоколи от
заседанията на общинските съвети на територията на област Силистра;
съхраняване на подзаконовите нормативни актове приети от общинските
съвети;
съхраняват се всички преписки по жалби, сигнали и предложения срещу
решения на общинските съвети;
върнати и преразгледани в срок 2 броя решения на общински съвети, чрез
изготвяне на заповеди за връщане;
подготвена една жалба за оспорване на решения на общинските съвети пред
Административния съд;
осъществяване на проверка по законосъобразност на постъпили искания,
относно подготовката и провеждането на административно – териториални промени.

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 2020 2021 г. и зимен период 2021 – 2022 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;
актуализиран План за защита при бедствия на област Силистра;
организиране и провеждане на срещи с представители на РД ПБЗН, относно
разясняване на промени в нормативната уредба, касаеща борбата с бедствията;
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изготвен Регистър на хидротехническите съоръжения на територията на
област Силистра и Регистър на потенциално опасните язовири на територията на област
Силистра;
организиране и извършване на годишни проверки на ПОВО на територията
на област Силистра, изготвени протоколи за констатациите и препоръките от проверките,
до Областен управител;
организиране и координиране на дейността по противопожарна защита в
Областна администрация;
водене на кореспонденция с ГД и РД ПБЗН, МОСВ, относно предоставяне
на информация от Областен управител за задълженията му по Закона за защита при
бедствия и Закона за водите;
участие в семинари организирани от МВР – ГД ПБЗН и Международната
банка за възстановяване и развитие, относно устойчивостта към рискове от бедствия;
водене на кореспонденция с МВР, относно предприети мерки за намаляване
на риска от пожари в земеделските територии на област Силистра;
водене на кореспонденция с МО, относно изпълнение на мероприятията по
ОМП, разпоредени с Указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките към МС;
участие в тренировки по оповестяване от НКВЦ по ТКО и по мрежи U1 и U4
на МО;
участие на звеното ОМП в инструктажи и учения по киберсигурност;
проведени работни срещи с органите по ОМП, ЗН и сигурност на
класифицираната информация от общините на Област Силистра;
водене на кореспонденция и проведени работни срещи с органите ТД
„Национална сигурност“ относно изпълнение на ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

VI.

Реализиране на значими за областта секторни политики, в унисон с

националните, регионалните и местни приоритети:
проведени са 18 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 17
сигнала;
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по програма „Старт на кариерата-2021 г.“ Областна администрация
Силистра даде шанс на един младеж до 29 години със завършено висше образование да
започне работа за срок от 12 месеца в публичната администрация;
по Регионална програма за заетост е наето 1 лице за срок от 6 месеца за
извършване на дейности по поддържане на чистота в сгради – държавна собственост;
цялостно организиране, провеждане и отчитане резултатите от действията
по стратегия за интегриране на ромите (2012 – 2020);
работа с платформата на Системата за мониторинг и оценка към НССЕИВ;
изготвена Стратегия на област Силистра за равенство, приобщаване и
участие на ромите (2021 – 2030);
изготвен на Културен календар на област Силистра за 2020 г.;
организиране на областния етап от процедурата за попълване на
Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г.;
водене на кореспонденция с МК във връзка с Втори периодичен доклад от
Република България за прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на
нематериалното културно наследство;
организиране и провеждане на заседание на Областната комисия по
епизоотии. Изготвяне на протокол и заповед за предприемане на превантивни мерки
срещу разпространението на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците на
територията на област Силистра;
организиране и провеждане на седем заседания на Областния кризисен щаб
за борба с коронавируса. Изготвяне на протоколи и кореспонденция с МЗ, РЗИ и общини;
организиране на работна среща с отговорните институции във връзка с
опасността от възникване на пожари на територията на област Силистра. Кореспонденция
и изготвяне на протокол;
участие в заседанията на Общото събрание на Регионално сдружение за
управление на отпадъците – регион Силистра;
участие в заседанията на Областната комисия по преброяване на
земеделските стопанства;
изготвено съгласувателно писмо по критерии за избор на Операция
„Национална EURES мрежа“;
изготвяне на съгласувателно становище по проект на решение и Годишен
доклад по изпълнението на ОП РЧР за 2020 г.;
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изготвяне на съгласувателно писмо по критерии за избор на Операция
„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“;
събиране на информация във връзка с годишните награди „Инвеститор на
годината“, организирани от „Българската агенция за инвестиции“;
съдействие за подпомагане на екипите за обхват във връзка с дейностите по
Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и
предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст – кореспонденция с РУО, общини и ОД
МВР;
организиране на процедура по определяне на участници в екипите за обхват
– чл. 3, ал. 13, т. 2 от Постановление №100/08.06.2018 г. на МС – кореспонденция с РУО,
РДСП, ОД МВР;
изготвен и изпратен в Министерство на образованието и науката доклад за
дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
организиране на областното ниво на процедурата за избор на членове на
Съвета на децата към председателя на ДАЗД – писма, заповед за сформиране на
оценителна комисия, организиране на първо неприсъствено заседание, организиране на
неприсъствено заседание за определяне на номинации. Изготвен протокол и изпратено
предложение до ДАЗД;
изготвена и изпратена в ДАЗД номинация за годишните награди
Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ и „Посланик на доброто“ за 2021 г.;
изготвен Мониторингов доклад за изпълнение на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги (2016 – 2020);
организиране на неприсъствено заседание на Звеното за мониторинг и
оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги;
предоставяне на информация и статистически данни за изготвяне от
Министерството на труда и социалната политика на Доклад за равнопоставеност на
жените и мъжете за 2020 г. – кореспонденция с общини и териториални структури,
събиране, обобщаване и изпращане на информация;
организиране

на

работна

среща

във

връзка

с

финализиране

на

предварителното картиране на социалните услуги за нуждите на планирането на
ресурсите и мерките през новия програмен период 2022 – 2027 г. Кореспонденция с
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общини, РДСП, Министерство на труда и социалната политика. Изготвен и изпратен в
МТСП протокол и предложение за предварително картиране на социалните услуги.

VII.

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 2020 г. съгласно постановление на Окръжна прокуратура за издадените
Административни актове на областен управител и приложенията към тях;
извършено разпореждане (прекратяване на съсобственост и продажба на
прилежащи терени към сграда) със шест имота държавна собственост;
проведени дейности по приемане на имоти с отпаднала необходимост от
други ведомства;
с решение на МС предоставен в управление на община Силистра един имот
ПДС;
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;
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;
системно актуализиране на информацията в главните и спомагателни
регистри на хартиен носител и в електронна програма „Регистър имоти“ към МРРБ;
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извършвани са справки на граждани и общини, издаване на заверени копия
на документи от архива на ДС.
VIII. Ефикасна и балансирана финансова-стопанска политика и контрол.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Областна администрация
Силистра за 2021 г. е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС №07/31.12.2021
г. от дирекция „Държавно съкровище“ на Министерство на финансите и указания №02.09
-57 /18.01.2022 г. на Администрацията на Министерски съвет.
Одобреният бюджет на администрацията в началото на 2021 г., е: приходи –
222 000 лв. и разходи 843 500 лв., от които 166 200 лв. за издръжка на администрацията и
13 800 за капиталови разходи.
През отчетната 2021 г., на основание чл. 110, ал. 4 и чл. 112, ал. 3 от Закона
за публичните финанси по бюджета на администрацията са извършени корекции, като е
повишена приходната част с 427 лв. от застрахователно обезщетение и разходната част на
1 173 990 лв. от които 306 734 лв., направени във връзка с произвеждане на избори за
народни представители и президент.
Приходна част 35,59% и разходна част 96,41%.
Към 31. 12. 2021 г. са отчетени:
- приходи в размер на 79 163 лв., които са от такси за административни услуги,
наем на имущество и продажби на сгради и земи..
- разходи в размер на 1 131 867 лв., от които за „Издръжка“ – 188 049 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 682 броя
контролни листи за поемане на задължение и извършване на разход.
Със заповед № РД-20-61 от 10.11.2021 г. на областния управител е назначена
комисия

за извършване

на

годишна инвентаризация на

материалните запаси,

задбалансовите активи и разчетите на Областна администрация Силистра, към 31.12.2021
г., съобразно План-график за провеждане на годишни инвентаризации и преглед за
обезценка на нефинансовите активи в Министерски съвет за периода 2021 – 2025 г. и във
връзка с изготвянето на годишния финансов отчет за 2021 г.
През отчетната година е изготвена Тригодишната прогноза за периода 2022
– 2024 г.
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