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Рег. № 1-257/04.03.2015 г. 

 

УТВЪРДИЛ: 

СТОЯН БОНЕВ 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА 

ПРЕЗ 2014 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 2014 година годишни цели и 

приоритети на Областна администрация Силистра, като са изпълнени дейности по цели 

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 пет 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 са две 

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:  

- по проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект 

за изменение и допълнение на Закона са собствеността;  

- по проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект 

за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. 

 

 Подготвени и изпратени са шест 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, за подпомагане на обекти в Общините Алфатар, Кайнарджа и Главиница: 

 

- Изготвено е становище за целесъобразност относно искане  до МКВП към МС от г-жа 

Йорданка Узунска – кмет на община Алфатар, за финансиране на непредвидени 

разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи  в усложнена зимна 

обстановка,  през периода 25.01.2014г - 04.02.2014г., на територията на община 

Алфатар, област Силистра. - изх. № 1-449-2/12.05.2014 г. 

 

- Изготвено е становище за целесъобразност относно искане  до МКВП към МС от г-жа 

Йорданка Узунска – кмет на община Алфатар, за финансиране на неотложни ремонтно 

– възстановителни  работи за обект „Основен ремонт на ЦДГ „Щастливо детство“  - с. 

Бистра, община Алфатар, област Силистра- изх. № 1-794-3/01.10.2014г. 

 

- Изготвено е становище за целесъобразност относно искане  до МКВП към МС от г-н 

Любен Сивев – кмет на община Кайнарджа, за финансиране на неотложни 

възстановителни работи, за изпълнение на проект:  „Аварийно-възстановителни работи 
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на Кметство и Читалище в с. Давидово, община Кайнарджа, област Силистра. - изх. № 

1-251-2/24.02.2014г. 

- Изготвено е становище за целесъобразност относно искане  до МКВП към  МС от г-н 

Любен Сивев – кмет на община Кайнарджа, за финансиране на ремонтно-

възстановителни работи на покривна конструкция на учебно-административна сграда 

на ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ с. Средище, община Кайнарджа, област Силистра. - изх. 

№ 1-538-1/30.04.2014г. 

 

- Изготвено е становище за целесъобразност относно искане  до МКВП към МС от г-н 

Хюсеин Хамди – кмет на община Главиница, за финансиране на аварийно 

възстановяване проводимостта и надграждане на съществуващ отводнителен канал – 

облицован участък по ул. „Дунав“ и земен профил извън регулация и изграждане на 

канализационни клонове за дъждовна вода по ул. „Оборище“ и ул. „Г. С. Раковски“, в 

границите на гр. Главиница, област Силистра. - изх. № 1-540-1/14.05.2014г. 

 

- Изготвено е становище за целесъобразност относно искане  до МКВП към МС от г-н 

Хюсеин Хамди – кмет на община Главиница, за финансиране на неотложни ремонтно-

възстановителни  работи на ул. „Първа“ и ул. „Втора“ в с. Бащино, община Главиница, 

област Силистра.“ - изх. № 1-1018-1/29.08.2014г. 

 

  Изготвен и изпратен бе План за действие за превенция и противодействие на 

корупцията 2014г., за област Силистра и отчет за изпълнение на Плана за действие 

за превенция и противодействие на корупцията за периода 01.01.2014г. - 

31.01.2014г. Изготвен е доклад до Центъра за превенция и противодействие на 

корупцията към МС, относно предприетите действия за изпълнение на „Плана за 

действие за превенция и противодействие на корупцията, за периода януари 2014 г. 

– декември 2014 г.“   

 

 За осъществяване на ефективна координация и взаимодействие между отговорните 

институции в сферата на туризма е събрана и обобщена информация за планувани 

събития в областта на туризма за 2015 г. от общините от област Силистра. 

Информацията е изпратена до Министерството на туризма. 

 

 Участие на представители от областна администрация Силистра в регионална 

среща с цел представяне на Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация в гр. Русе. Организирано е участието в срещата на представители на 

заинтересованите страни – участници от Русенски университет филиал Силистра, 

Силистренска търговско-промишлена палата и от Агенция за икономическо 

развитие и инвестиции гр. Силистра. Представители на Областна администрация 

Силистра участваха в подобна информационна среща във Варненския свободен 

университет „Черноризец Храбър“ 

 

 Подпомогнат бе Националният експертен съвет по ЗУТ за окомплектоване на 

документацията на обект: - Път I-7 „Силистра Шумен“ от км. 1+773 до км 55+535, 

подобект „Кръстовище втори тип при пресичане на път I-7 с път I-71 на км. 6+600 

и подобект: Кръгово кръстовище на път I-7 и път III-312 на км. 9+200. 

 

 Изготвен и изпратен бе отчет за изпълнение на Плана за действие за превенция и 

противодействие на корупцията за периода 01.01.2014г. - 31.01.2014г. Изготвен е 

доклад до Центъра за превенция и противодействие на корупцията към МС, 



3 

 

относно предприетите действия за изпълнение на „Плана за действие за превенция 

и противодействие на корупцията, за периода януари 2014 г. – декември 2014 г.“   

 

 Изготвен отчет за изпълнение на плана по енергийна ефективност за 2013 г.  

- Изготвен План по енергийна ефективност за 2014 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. 

- Изготвени 2 броя енергийни одита на сгради - държавна собственост, 

предоставени за управление на областен управител на област Силистра. 

 

 Оказано е съдействие на МРРБ за реализация на проект „Реформа в отрасъл ВиК“: 

Изготвяне и поддържане на документацията свързана с дейността на Асоциацията 

по В и К; Проведено заседание на Асоциация ВиК за приемане на бюджет 2014г. и 

проект на бюджет за 2015г. - 26.11.2015г. Изготвен „Отчет на Асоциацията по В и 

К на област Силистра за 2014 г.“; Организиран бе конкурс за служители на 

Асоциацията по В и К на област Силистра. Към момента е назначен гл. секретар на 

асоциацията и е доставено оборудването. 

 

 Организиране  и координиране дейността на Обществения консултативен съвет 

към Областен управител на област Силистра. Провеждане на заседания при 

необходимост от обсъждане на въпроси от стратегическо значение за 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 две заседания на Комисията по заетост към 

Областния съвет за развитие по 2 основни въпроса: 

- Разглеждане, обсъждане и предлагане за включване в Националния план за 

действие по заетостта – 2015 г. на Регионални програми за заетост, разписани в 

съответствие с изискванията,  КЗ предложи на Министерството на труда и 

социалната политика за включване през 2015г. в Националния план за действие по 

заетостта на  7 Регионални програми на общините от област Силистра  и една на 

Областна администрация Силистра; 

- За учебния план прием  през 2014-2015 г. в училищата от област Силистра: 

След проведеното обсъждане и гласуване Комисията по заетост даде съгласие на 

началника на РИО Силистра да внесе за утвърждаване от министъра на МОН  план-

прием  за учебната 2014-2015г. в училищата от област Силистра както следва: след 

завършен VII  клас - общо 15  паралелки, от които: 9  профилирани паралелки; 6  

професионални паралелки; и след завършен  VIII клас – общо  23+1/ за ученици със 

СОП/ паралелки. От тях  3 са непрофилирани, 4- профилирани и 16+1 са 

професионални. За задочна форма на обучение – 10 професионални паралелки. 

 

 

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. 
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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 сигурнос.  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. 

 

IV. Изпълнение правомощията на областния управител за гарантиране 

законосъобразността на актовете на кметовете на общини и решенията на 

общинските съвети: 

 

 Изготвени са 8 заповеди за връщане на 11 решения на общински съвети за ново 

обсъждане. Върнатите за ново обсъждане решения са отменени, т.е. 

Общинските съвети са приели мотивите на ОУ и са се съобразили с тях; 

 Изготвена 1 жалба до Административен съд за оспорване на 1 решение на 

общински съвет – първоинстанционното решение е в полза на областния 

управител; 

 Изготвено е 1 писмо – указание към община и общински съвет в областта по 

приемането на подзаконови нормативни актове; 

 По повод писмено искане на общински съвет за законосъобразността на негово 

решение е изготвено 1 писмо с положително становище; 

Изготвени са две писма с отговор – становище за неоснователност на искания 

за упражняване на правомощие от страна на областния управител за връщане 

на решения на общински съвети, като незаконосъобразни. 

 Извършена техническа подготовка, организиране  и провеждане на Избори за 

народни представители 2014г. 

 

 

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 зимния период и 2014 - 

2015г. Проведени са три заседания на Областния щаб за изпълнение на 

Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния 

щаб, Областния съвет за сигурност  и кметовете и представители на общините 

от област Силистра, относно готовността на общините от област Силистра за 

зимен период 2013 - 2014г. и 2014 - 2015г. На 5.11.2014г. е проведено 

заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при 

бедствия и за взаимодействие с Националния щаб, Областния съвет за 

сигурност  и кметовете и представители на общините от област Силистра, 
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относно готовността на общините от област Силистра за зимен период 2014 - 

2015г. 

 Координиране на дейността на общините от област Силистра през пролетния 

сезон с цел недопускане на евентуални наводнения и преодоляване на щетите 

от тежките метеорологични явления през юни 2014г. 

 Създадена е Междуведомствена комисия за обследване на потенциално опасни 

водни обекти на територията на област Силистра, извършени планирани 

пролетни и есенни проверки на потенциално опасните водни обекти на 

територията на област Силистра - 14.04 - 17.04.2014 г. и 20.10 - 23.10.2014г., 

изготвени са протоколи, представени са  доклади до МВР. 

 Систематизирана и изпратена до МВР, информация за потенциални критични 

инфраструктури и обектите им на територията на общините от област 

Силистра. 

 Актуализирани са съставите на Областния щаб за изпълнение на Областния 

план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб, 

Областния съвет за сигурност, Областния съвет за развитие и Областна 

комисия „Военни паметници“. 

 Изготвена е обобщена заявка за област Силистра за безусловно и условно 

отсрочване на запасни и техника-запас за 2014-2015г. 

 Проведени  са два ежегодени областени семинара за представяне на 

„Националната програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи 

доброволни формирования“ във връзка с изменението на нормативната база, 

регламентираща организацията и дейността им. 

 Проведени са две тренировка по изпълнение на част от разработения „План за 

използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от 

военен характер“ - 21.05.2014г. и 20.11.2014г. 

 Проведена тренировка на втори юни по задействане на сиренно-

оповестителната система на област Силистра, съгласно утвърден „План за 

провеждане на тренировката с реално задействане на сиренно-оповестителната 

система на област Силистра“ 

 Организиране и координиране на процеса на изготвяне на новите 

военновременните планове на общините от област Силистра и изготвяне на нов 

цялостен Военновременен план на област Силистра.  

 Актуализирани са съставите на Областния щаб за изпълнение на Областния 

план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб, 

Областния съвет за сигурност, Областния съвет за развитие и Областна 

комисия „Военни паметници“. 

 Изготвена е обобщена заявка за област Силистра за безусловно и условно 

отсрочване на запасни и техника-запас за 2014-2015г. 

 Проведен е ежегоден областен семинар за представяне на „Националната 

програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни 
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формирования“ във връзка с изменението на нормативната база, 

регламентираща организацията и дейността им. 

 Проведена е тренировка по изпълнение на част от разработения „План за 

използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от 

военен характер“ - 20.11.2014г.   

 

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 близо 200 прес съобщения, 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, 

кметски 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: 

 

 ЗЕМЕДЕЛИЕ: 

- Участие в постоянно действаща комисия, съставена на основание чл. 45, ал.5 

от ППЗСПЗЗ на 10.02.2015 г. 

- Актуализиран е състава на Областния съвет по земеделие - Заповед № ОКД-02-

2/13.01.2015 г. на областния управител на област Силистра.  

 

 ТРАНСПОРТ 

- На 17.09.2014 г. с участието на областния управител на област Силистра и на 

експертен екип от Областна администрация Силистра в гара Горна Оряховица 

е проведено съвещание за разглеждане на проект на график за движение на 

влаковете, който влиза в сила от 14.12.2014 г. На срещата беше защитен кушет 

вагона в състава на бързите влакове /БВ/ №№ 9646/2626 и 382/9647, Силистра - 

София – Силистра и се поиска включване на спален вагон в състава на 

горепосочените влакове.  

- Проведени са три заседания на Областната комисия по транспорт. Обсъдени са 

проблеми, свързани с транспортното обслужване на населението на областта. 

Актуализирана е Областната транспортна схема. 

- Изискана е информация от Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация“ относно маршрутните разписания от републиканската 

транспортна схема от квотите на общините от област Силистра. Направени са 

постъпки за коригиране на маршрутните разписания, неотговарящи на 

нормативните изисквания. 
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 ОКОЛНА СРЕДА  

- Изпратено е писмено становище на областния управител на област Силистра 

до РИОСВ – Русе по предложения режим на дейности в защитена зона за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000180 

„Боблата“. Публикувани са материалите и обявлението на интернет 

страницата на администрацията с цел уведомяване на заинтересованите 

страни. 

- Подпомогната е инициатива на Министерството на земеделието и храните и 

Изпълнителната агенция по горите за опазване на българската гора и природа. 

Изпратени са писма до всички общини в областта с цел нейното 

популяризиране. Публикувана е и информация на интернет страницата на 

администрацията. 

- Подпомогната е национална кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна 

среда“ – 2015 година. Изпратени са писма до общините от областта и до 

Регионален инспекторат по образованието – гр. Силистра, относно 

стартиралата национална кампания. Община Алфатар е подготвила и внесла 5 

проектни предложения. 

- Представител на Областна администрация Силистра участва в комисия, 

назначена със Заповед № РД-126/17.02.2015 г. на министъра на МОСВ, за 

извършване на съвместна проверка на обeкт Пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ) в с. Сребърна. 

- Организиране и реализиране на територията на област Силистра на 

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

26.04.2014г.  

- Изпратено е писмено становище на областния управител на област Силистра 

до РИОСВ – Русе по предложения режим на дейности в защитена зона за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000180 

„Боблата“. Публикувани са материалите и обявлението на интернет 

страницата на администрацията с цел уведомяване на заинтересованите 

страни. 

- Подпомогната е инициатива на Министерството на земеделието и храните и 

Изпълнителната агенция по горите за опазване на българската гора и природа. 

Изпратени са писма до всички общини в областта с цел нейното 

популяризиране. Публикувана е и информация на интернет страницата на 

администрацията. 

 

 TУРИЗЪМ 

- Обобщена е информация за планирани събития в областта на туризма за 2015 

г. от общините от област Силистра. Информацията е изпратена до 

Министерството на туризма. 

 

 КУЛТУРА 

- Изготвен е Календар на културно-историческите събития и прояви в Област 

Силистра за 2015 г.  

- Оказано съдействие на председателят на читалищното настоятелство при 

провеждането на конкурса “Бялата олимпиада в детските очи - SOCHI, 2014“. 

- Изготвено предложение на Област Силистра за присъждане на Годишна 

държавна награда „Св. Паисий Хилендарски“ за 2014 г. 

- Изготвена и налична в Областна администрация Силистра е актуална база 

данни за броя на военните паметници на територията на област Силистра, с 

картотека и снимков материал. Предстои утвърждаване на Областния регистър 

по реда на Закона за военните паметници. 
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- С Решение на Министерски съвет на Република България за създаване на 

Национален и Организационен комитет за отбелязване 100 години от Първата 

световна война и участието на България в нея, одобрени за финансиране са два 

от военните паметници на територията на област Силистра, нуждаещи се от 

ремонт – в селата Васил Левски – община Алфатар и Варненци – община 

Тутракан. 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

- Представител на Областна администрация Силистра участва в заседания на 

Обществено-консултативния съвет към началника на РИО Силистра за 

набелязване на мерки за предотвратяване на  проблеми в сферата на 

образованието.  

- Представители на Областна администрация Силистра участваха в разширено 

заседание на Обществено-консултативния съвет към началника на РИО  

Силистра към МОМН във връзка с обсъждане на план – приема за 2015 г. 

- Реализирана инициатива за подпомагане на даровити деца в затруднено 

материално положение. Инициативата се проведе успешно за трета поредна 

година. 

- Координиране на процеса по изготвяне на отчетите за изпълнение на 

дейностите, насочени към младежите на територията на 7-те общини от област 

Силистра, аналитичните справки по отчетите за 2013 г. и изготвянето на 

общинските планове за младежта за 2014 г. 

- 16.10.2014 г. – участие в заседание на Обществено-консултативния съвет към 

началника на РИО Силистра към МОМН във връзка с обсъждане на проблеми 

с необхващането и отпадането на учениците и набелязване на възможни мерки 

и координиране между институциите; 

- 6.11.2014 г. – участие в разширено заседание на Обществено-консултативния 

съвет към началника на РИО  Силистра към МОМН във връзка с обсъждане на 

план – приема за 2015 г. 

 

 ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ 

- Координиране на процеса по изготвяне на Общинските планове за действие 

2014-2020 г. за изпълнение на Стратегията на област Силистра за интегриране 

на ромите (2012-2020 г.).  

- Проведена тематична работна среща с представители на 7-те общини и 

експерти от Областен информационен център – Силистра, относно 

възможностите за финансиране на дейности насочени към интеграция за 

периода 2014-2020 г. Срещата беше инициирано от Областна администрация 

Силистра, с цел подпомагане на експертите от общинските администрации 

при изготвянето общинските планове в подкрепа на интеграционните 

политики 2015-2020. 

 

 

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

- На 01.08.2014 г. се проведе спешно заседание на Областната епизоотична 

комисия, на което със заповед на областния управител бяха приети мерки за 

предотвратяване на болестта син език 

- На 27.11.2014 г. във връзка с констатирани огнища на заболяването 

„инфлуенца по птиците“ в Кралство Холандия, Федерална Република 

Германия и Великобритания, беше проведено заседание на Областната 

епизоотична комисия, на което със заповед на областния управител бяха 
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приети мерки за предотвратяване проникването и разпространението на 

болестта на територията на област Силистра. 

- На 30.01.2015 г. във връзка с констатиран случай на болестта „инфлуенца 

(грип)“ в област Бургас, беше проведено заседание на Областната епизоотична 

комисия, на което бяха приети мерки за предотвратяване възникването на 

болестта „инфлуенца (грип) – H5N1“ на територията на област Силистра, за 

което беше издадена заповед на областния управител. 

 

 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, МАЛКИ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

- Във връзка с предстоящото изготвяне на Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в област Силистра за периода 2016-2020 г., бяха проведени 

2 работни срещи.   

          На 03.02.2015 г. се проведе среща за стартиране на дейностите по 

създаване на Областна стратегия за развитие на социалните дейности в област 

Силистра за новия стратегически период.  Със заповед на областния управител 

ще бъде сформиран Областен екип за изготвяне на стратегията, в който ще 

бъдат включени представители на РДСП, ДСП, общините в областта, РИО на 

МОМН, РЗИ, ДБТ, РПУ, ТСБ, НОИ, доставчици на социални услуги и НПО. 

Предстои да се проведе работна среща на Областния екип за изготвяне на 

ОСРСУ 2016-2020 г. за обсъждане на приоритетите, целите и мерките, и 

възлагане на дейностите за изпълнение проектът на Стратегията да бъде 

изготвен към края на м. юни т.г. Водещи партньори на Областна 

администрация при разработване на проекта на ОСРСУ са Регионална 

дирекция за социално подпомагане и общините в областта.  

          На 17.02.2015 г. се проведе втората среща, на която бяха обсъдени 

визията, приоритетните направления, общите и специфични цели, мерките и 

дейностите от ОСРСУ 2011-2015 г.; направени са предложения за промени в 

приоритетите, целите и мерките в новата стратегия. Тези предложения ще 

бъдат обект на дискусия на предстоящата среща на Областния екип за 

изготвяне на ОСРСУ 2016-2020. 

 

- На 13.01.2015  г. беше проведено заседание на Звеното за мониторинг и 

оценка на ОСРСУ 2011-2015 г., на което е взето решение в срок до 31.03.2015 

г. да се изготви поредният, трети годишен Мониторингов доклад за 

изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Силистра (2011-2015 г.) към 31.12.2014 г. 

 

- За периода Областна администрация Силистра работи по следните 

национални програми и инициативи за заетост: 

 

НП „Сигурност“-2014г. 
          По програмата (до 09.02.2015г.) бяха наети 110 работници на длъжност 

„пазач“. Макар и за 8 месеца, постигнато беше ограничаване на безработицата и 

подобряване на сигурността и опазването на обществения ред в малките населени 

места на област Силистра. Като резултат от реализацията на програмата могат да 

бъдат отчетени: подадени сигнали към органите на МВР за риск от извършване на 

престъпления; оказвано съдействие за недопускане на кражби и противозаконни 

посегателства; уведомявани са  органите на МВР при забелязани нарушители на 

обществения ред; оказвано е съдействие на жители със специфични потребности 

(възрастни хора, лица с увреждания или с тежки здравословни проблеми); 

осъществени са съвместни проверки с органите на МВР на самотно живеещи 
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възрастни лица. Макар и малки, нетните възнаграждения на работещите по 

програмата допринесоха за повишаване на стандарта на техните семейства. Заетите 

лица натрупаха трудов стаж и се чувстват полезни за съгражданите си. На 

основание на постигнатите резултати може да се твърди, че Програмата е 

изпълнила своите цели. 

 

По програма „Старт на кариерата-2014 г.“ 

          Областна администрация даде шанс на трима 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. 

 

За НПДЗ-2015 г. 

         За включване в Националния план действие по заетостта за 2015 г. беше 

одобрена Регионална програма за заетост, разработена и внесена от Областна 

администрация Силистра. Тя предвижда създаване на временна заетост за период 

от 6 месеца на 10 безработни лица; 

 

- Проведени са две заседания на Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие; 

- Информирани са общините от област Силистра относно провеждане на 

конкурс - годишните награди „Инвеститор на годината“, организиран от 

„Българската агенция за инвестиции“, целящ да отличи най-значимите 

инвестиционни проекти, реализирани през 2014 г. 

- М. март – Създаден е Областен координационен механизъм за 

деинституционализация 

- М. юни – заседание на Звено за мониторинг и оценка на ОСРСУ 2011-2015 г. 

- М. юни – Изготвена Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на 

социални услуги 2011-2015 г., приета на заседание на Звено за мониторинг и 

оценка на ОСРСУ 

- М. юли – Учреден е Експертен регионален съвет по проблемите на домашното 

насилие 

- М. април – Проведено заседание на Обл. съвет по условия на труд 

 

 

 УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА: 

- На основание чл. 149, ал. 4 от Закона за устройство на територията от 

Областен управител на област Силистра е издадено разрешение за строеж № 

ДС-12-1 от 25.11.2014 г. за обект: ЛОТ 82 Път III – 235, Участък I “Път II – 23 

– Окорш – Паисиево – Звенимир – Вълкан – Листец - Главиница”  от км 0+000 

до км 25+178,92 . 

- Уведомени са общините на територията на област Силистра за Указанията от 

МРРБ за реда и необходимите документи за издаване на предварителни 

разрешения по реда на чл.96, ал.4 от Закона за устройство на територията. 

- Уведомени са общините на територията на област Силистра за Указанията от 

МРРБ за действията и отговорностите на териториалните органи на 

изпълнителната власт при бедствени и аварийни ситуации, предизвикани от 

неблагоприятни геодинамични процеси. 

- Изискана е информация във връзка с изясняване готовността на кметовете на 

общините за настаняване на лица, жилищата на които са станали негодни за 

обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са 

застрашени от самосрутване. 
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- окомплектоване документацията на обект: Път I-7 „Силистра Шумен“ от км. 

1+773 до км 55+535, подобект „Кръстовище втори тип при пресичане на път I-

7 с път I-71 на км. 6+600 и подобект: Кръгово кръстовище на път I-7 и път III-

312 на км. 9+200. 

- На основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията от 

Областен управител на област Силистра е издадена Заповед № ДС-09-

47/01.08.2014г. за учредяване право на прокарване на канализационно 

отклонение от общата мрежа на техническата инфраструктура в полза на 

община Силистра, за изграждане на обект: „Районна пречиствателна станция 

за отпадни води – Силистра, доизграждане на канализационна и частична 

реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра“ през поземлени 

имоти – държавна собственост с идентификатори 66425.501.4 и 

66425.501.8724 по КККР на гр. Силистра със съответния сервитут.    

- Уведомени са общините на територията на област Силистра за Указанията от 

МРРБ за действията и отговорностите на териториалните органи на 

изпълнителната власт при бедствени и аварийни ситуации, предизвикани от 

неблагоприятни геодинамични процеси. 

- Координация и контрол върху пет одобрени проекта по Публична 

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ както 

следва: 

1. Благоустрояване в с. Брадвари 150000 лв., с. Йорданово 150000 лв.; 

2. Рехабилитация на улици в населени места от община Ситово; 

3. Благоустрояване на улици в с. Искра, с. Босна, с. Любен; 

4. Благоустрояване на улици "Хаджи Димитър", "Панайот Хитов", "Дунав", 

"Черни връх", "Арда", "Мусала" и "Руен" в с. Цар Самуил; 

5. Ремонт на Път ІІ - 71 Силистра - Добрич от км 10+400 до км 17+100, с 

обща дължина 6,700 км. 

 

- Изготвен, одобрен и успешно приключил проект по Проект „Красива 

България“ за извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ:  Административна сграда 

(държавна собственост) на ул. "Христо Смирненски" № 2, гр. Силистра. 

- Участие в дейностите по проект „Изработване на прединвестиционно 

проучване на инвестиционен обект “Изграждане на мост над река Дунав 

между Румъния и България“, като подпомага работата на консултантите по 

проекта. 

 

 КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ: 

- Проведени са 20 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 57 сигнала, по които 

Комисията е взела решения.  

 

VIII. Развитие на трансграничното сътрудничество между България и Румъния и 

ефективно използване възможностите на Програмата за трансгранично 

сътрудничество „Интеррег Румъния - България 2014 -2020 г. “ 

 

          В средата на месец септември 2015 г. в Областна администрация Силистра  

проведохме среща с представители на местните и регионалните власти в Префектура 

Кълъраш (Румъния) за уточняване сферите на партньорство за реализиране на 
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трансгранични проект. Беше изискана и обобщена информация за проектната 

готовност на общините от област Силистра за ТГС проекти. В ход е организиране на 

среща с кметовете на общините от областта за номиниране на приоритетни проекти за 

реализация по ОП ТГС 2014-2020г. 

 

 

IX. Подобряване на професионалната компетентност на служителите в областна 

администрация Силистра за по-ефективно и ефикасно изпълнение на 

задълженията им 

 

През 2014 г. приключиха два проекта, по които Областна администрация бе 

бенефициент. 

 Проект „Областна администрация Силистра – по-компетентна и ефективна“ по 

договор №ЦА12-22-15/16.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд приключи на 16.08.2014 г. Основната цел на 

проекта бе подобряване на професионалната компетентност на служителите в областна 

администрация Силистра за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им. 

Екипът на проекта, съставен от служители на дирекция „Административно-правно 

обслужване, финанси и управление на собствеността“, отчете постигнатите резултати: 

повишен административен капацитет на висшите държавни служители и на експертите в 

Областна администрация Силистра в резултат на проведените 94 обучения на Института 

по публична администрация в различни професионални направления.  

Обученията бяха организирани съобразно функционалните компетентности на 

служителите:  стратегическо планиране и целеполагане, електронно управление,  

управление на хора и процеси, управление на промяната,  решаване на етични дилеми и 

морални конфликти, процесуално представителство и правно-нормативно осигуряване, 

производства по предложения и сигнали, обработване на лични данни, вътрешен контрол 

по спазване на ЗПУКИ, счетоводна отчетност и финансов контрол, разпореждане на 

държавна собственост, устройство на територията и регионално развитие, 

предотвратяване на корупционни практики и конфликт на интереси. 

С цел укрепването на институционалния капацитет на областната администрация 

за ползване на документи, писмена и устна комуникация на английски език, главният 

секретар на администрацията и петима експерти от специализирана администрация бяха 

обучени по английски език в ниво А1. 

Естествено  продължение на Проект “Областна администрация Силистра – по-

компетентна и ефективна” бе Проект „Развитие на компетентностите на служителите на 

областна администрация Силистра - гаранция  за ефективна администрация“, по договор 

№13-22-8/24.02.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет, който 

приключи на 24.11.2014 г. Основната цел на проекта бе непрекъснато повишаване на 

уменията и компетенциите на служителите в областна администрация Силистра за по-

ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. 

Екипът, начело с неговия ръководител Лейла Слатинска, директор на дирекция 

„Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, отчете 

постигнатите резултати: повишен административен капацитет на служителите на 

Областна администрация Силистра в резултат на проведените  59 обучения на Института 

по публична администрация по различни професионални направления и 27 

специализирани обучения по Административната информационна система. 

Проект „Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация 

Силистра - гаранция  за ефективна администрация“ бе естествено  продължение и на 

Проект „Електронна област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса“ по 

Договор №А09-31-29с/12.06.09 г., приключил през февруари 2011 г., по който се внедри 
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Административната информационна система. В рамките на изпълнение на проекта, 

външен изпълнител проведе специализирано обучение за работа с платформата IBM 

Notes/Domino на Административната информационна система. 24 служители бяха 

обучени в курс за крайни потребители,  а служителят, с функции на системен 

администратор, премина 3 курса за администратор – основен, за управление на 

потребители и сървъри и за изграждане на инфраструктура. 

Проектите по ОПАК предоставиха реална възможност за удовлетворяване на 

потребностите от обучение на 100% от служителите на администрацията, решавайки 

основния проблем: осигуряване на достатъчен финансов ресурс за провеждане на 

обучения за професионално развитие. 

Проектните дейности бяха изпълнени при липса на дискриминация и предоставени 

равни възможности за обучение на всички служители, независимо от техния пол, 

социален произход, възраст, етническа и религиозна принадлежност. 

Проведените общо 186 обучения по проектите осигуриха ефективно въвеждане на 

служителите в практиката на административната дейност. Те  усъвършенстваха техните 

знания и умения, повишавайки административния им капацитет и издигайки престижа на 

държавната служба. 

През 2014 г. бяха финансирани обучения и от бюджета на администрацията. 

Счетоводителите от дирекция АПОФУС участваха в семинар „Годишно 

счетоводно приключване в бюджетните организации“, организиран от  „КИТОВ 

ЦЕНТЪР“ ЕООД а главен експерт ДСУТ от дирекция АКРРДС се обучава в семинар на 

тема: „Административно-производствени правила /процедури/ по Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/“, организиран от Образователен център „Оценки и партньорство“ ООД. 

 

X. Ефективни и адекватни мерки за привеждане дейността на администрацията в 

съответствие с нормативните изисквания 

 

Мерките за привеждане дейността на администрацията в съответствие с 

нормативните изисквания през 2014 г. целяха подобряване на състоянието на петте 

елемента на финансовото управление и контрол: контролна среда; управление на риска;  

контролни дейности; информация и комуникация; мониторинг. 

През 2014 г. са актуализирани 13 бр. вътрешни правила, както следва: 

 Вътрешни правила за организация на счетоводния документооборот, 

утвърдени със Заповед № РД-20-15/31.01.2014 г. на Областния управител; 

 Система за финансово управление и контрол, утвърдени със Заповед № РД-

20-16/31.01.2014 г. на Областния управител; 

 Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация на 

активите и пасивите, утвърдени със Заповед № РД-20-17/31.01.2014 г. на 

Областния управител; 

 Вътрешни правила за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета 

на областна администрация Силистра, утвърдени със Заповед № РД-20-

18/31.01.2014 г. на Областния управител; 

 Харта на клиента, утвърдена със Заповед № РД-20-19/31.01.2014 г. на 

Областния управител; 

 Вътрешни правила за организацията на административното обслужване, 
утвърдени със Заповед № РД-20-19/31.01.2014 г. на Областния управител; 

 Правила за вътрешния ред, утвърдени със Заповед № РД-20-20/31.01.2014 г. 

на Областния управител; 

 Вътрешни правила за дейността и организацията на управление на 

човешките ресурси, утвърдени със Заповед № РД-20-21/31.01.2014 г. на 

Областния управител; 
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 Вътрешни правила за заплатите в областна администрация Силистра, 

утвърдени със Заповед № РД-20-22/31.01.2014 г. на Областния управител; 

 Вътрешни правила за организацията на документооборота, утвърдени със 

Заповед № РД-20-23/31.01.2014 г. на Областния управител; 

 Вътрешни правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – държавна собственост, утвърдени със Заповед №РД-20-24/03.02.2014 

г. на Областния управител; 

 Стратегия за оценка на риска на Областна администрация Силистра, 

утвърдени със Заповед №РД-20-80/23.12.2014 г. на Областния управител; 

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, утвърдени със 

Заповед №РД-20-81/29.12.2014 г. на Областния управител. 

Създадени бяха за първи път Вътрешни правила за поддържане на профила на 

купувача на Областна администрация Силистра, утвърдени със Заповед №РД-20-

76/ 11.12.2014 г. на Областния управител. 

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 434 броя 

контролни листи за поемане на задължение и извършване на разход. 

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 2014 г. администрацията се обслужва от изпълнители – 

„Лукойл България“ ЕООД и „ДМВ“ЕООД, избрани по горепосочения ред, а в края на 2014 

г. чрез публична покана за избор на изпълнители, се избраха доставчиците на гориво за 

следващата 2015 г. – „Петрол“ АД и „ДМВ“ЕООД. 

Със заповед №РД-20-73 от 12.11.2014 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 31.12.2014 г. 

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

документация. 

Пълноценно се използва внедрената в областна администрация Силистра 

административна информационна система (АИС). Достъпът и работата с деловодната 

система е на 100 % от всички служители на администрацията. През 2014 г. в АИС са 

регистрирани 1488 преписки, от които 420 са за предоставени административни услуги 

(249 броя експресни, 32 броя бързи, 139 броя обикновени).  

В деловодната система се поддържат два броя регистри - на договори и заповеди на 

областния управител. През 2014 г. са издадени 1422 бр. заповеди  и са сключени 68 бр. 

договори на областния управител. 

Администрацията поддържа електронна страница - www.silistra.government.bg, в 

съответствие с унифицираната визия. 

През 2014 г. беше организирано предаването на изборните документи за 

парламентарни избори за 41 Народно събрание (2009 г.) в държавния архив.  Изготвени 

бяха Заповед за актуализиране на състава на ПДЕК по чл. 42 от ЗНАФ (РД-22-

18/03.07.2014) и заповед за предаване на изборните документи за парламентарни избори за 

41 Народно събрание (РД-20-49/03.07.2014). Изготвените заповеди в едно с протоколите 

за експертиза на ценността на документите, инвентарните описи на документи за 

постоянно запазване и описите на документи, определени като неценни бяха предадени в 

държавния архив. 

 



15 

 

XI. Ефективно, целесъобразно и законосъобразно управление на държавната 

собственост. 

 

 Предоставени са на магнитен и хартиен носител изготвени справки и 

документи на одитния екип към Сметна палата за извършване на одит съгласно 

Заповед № ОР1-02-02 от 11.07.2014г. и Заповед ОР1-02-02 от 23.01.2015г. за 

периода на одитиране от януари 2011г. до декември 2013г. Подписани са три 

констативни протокола за документиране на установени факти и обстоятелства 

за одитирания период .  

 Оказано съдействие и предоставени документи на държавен финансов 

инспектор за извършване проверка за законосъобразност на отчетените 

приходи и разходи, свързани с продажба и отдаване под наем на имоти 

държавна собственост, съгласно Заповед № ФК-10-536/21.05.2014г. 

 Съставени Актове за държавна собственост – 54 броя. 

 Издадени са 54 броя заповеди за деактуване на имоти, държавна собственост и 

40 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 са 355 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“. 

 Изготвена и извършена процедура за безвъзмездно предоставяне на имот 

частна държавна собственост в гр.Тутракан на ИАРА за нуждите на отдел 

„Рибарство и контрол“-Силистра. 

 Изготвени и извършени две процедури по предоставяне на ведомствено 

жилище на областна администрация на служители Областна администрация. 

 Изготвена и извършена процедура за безвъзмездно предоставяне на имот 

държавна собственост (Заповед за предоставяне, договор за безвъзмездно 

предоставяне и протокол за предаване) на Изпълнителна агенция по селекция и 

репродукция в животновъдството. 

 Изготвена информация до заместник министъра на инвестиционното 

проектиране за собствеността на ГКПП на територията на областта. 

 Изготвена и изпратена информация относно промените в управлението и 

разпореждането с имоти държавна собственост на територията на областта за 

2013 г. на основание чл. 82 от ЗДС до МРРБ. 

 Систематизирана и предоставена информация за първото и второ шестмесечие 

на 2014г. съгласно постановление от 22.05.08г. на Окръжна прокуратура за 

издадените Административни актове на областен управител и приложенията 

към тях. 

 Изготвена и изпратена справка до НСИ- Силистра. 

 Изготвяне на ежемесечна справка за промените в имотите държавна 

собственост предоставени за управление и под наем в Силистренска област. 

 Ежемесечно засичане на електромерите и водомерите на ползвателите в 

сградата по ул. „Хр.Смирненски“ № 2, предоставена на държавни ведомства. 

 Изготвяне на ежемесечна справка за консумативните разходи на ползвателите 

в сградата по ул. „Хр.Смирненски“ № 2. 

 Изготвяне на ежемесечна справка във връзка с отчитането на плащанията за 

месеца на наеми и консумативни разходи. 
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 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, 

Договори за спечелили търговете за продажба) и изготвени четири договора за 

продажба на стойност 34 140 лв.  

 Изготвена и извършена процедура (Становище до МРРБ, Заповед за 

прехвърляне, Договор за прехвърляне, Протокол за предаване) в собственост 

на държавен имот на Община Силистра (с.Богорово). 

 Изготвена и приключена процедура (Правен анализ, Заповед за продажба, 

Договор за продажба) за продажба на прилежащ терен в гр.Дулово на стойност 

4200 лв. 

 Изготвени и изпратени седем справки (Приложения 7) информация на хартиен 

носител и на имейл адреса на Сметна палата – София. 

 Изготвени и изпратени писма до всички ведомства относно ДДС 

20/14.12.2014г. 

 Участие в поддържане и съхранение на документацията в архива на ДС. 

 Предоставяне на копия от документи, налични в архива на ДС. 

 Установено е неправомерно владеене на имот – държавна собственост, в 

урбанизирана територия на с. Айдемир. 

 Изготвени са становища до МРРБ за промяна статута на имоти публична 

държавна собственост в имоти частна държавна собственост на територията на 

общините Силистра и Дулово. Съставени са актове за частна държавна 

собственост след решения на Министерски съвет. 

 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. 

 Работа по съгласувателна преписка преписка на МРРБ и изготвено 

положително становище по проекта на Решение на Министерски съвет за 

обявяване на имоти – публична държава собственост, предоставени за 

управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. 

 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. 
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