УТВЪРДИЛ:
НАСУФ НАСУФ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
В изпълнение на изискванията на чл. 33а и чл. 63 от Закона за администрацията,
във връзка с писмо на АМС, изх. №02.04-39/12.02.2014 г. и Заповед № РД-20-27 от
24.02.2014 г. на областния управител е изготвен настоящият доклад за дейността на
областна администрация Силистра, в който се отчита изпълнението на поставените в
началото на 2013 година стратегически цели и приоритети, съгласно утвърденият
Стратегически план за дейността на Областна администрация Силистра за периода 20122013 година.
За отчетния период са изпълнени дейности по поставените стратегически цели,
както следва:
Стратегическа цел: 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 качеството на член на
Регионалния съвет (РС) на Северен централен район (СЦР) в две заседания;
 Организиране и провеждане на 3 заседания на РС СЦР, две присъствени и едно
неприсъствено, под председателството на Областния управител на Област
Силистра.
 Одобрена на заседание на Регионалния съвет на Северен централен район,
Областна стратегия за развитие на Област Силистра 2014-2020 г.
Стратегическа цел:
Засилване ролята на областния съвет за развитие
във връзка с изпълнението на планови и стратегически документи за реализиране на
ефективни секторни политики:
 Приета Областна стратегия за развитие на Област Силистра 2014-2020 г.. на
заседание на Областния съвет за развитие.
 Проведени заседания на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие
за приемане на Регионални програми за заетост на общините от Област Силистра,
проекти по НП „ОСПОЗ“ и за утвърждаване на държавния План-прием в средните
училища на Област Силистра за учебната 2012-2013 г.
Стратегическа цел: Създаване на условия за изпълнение на мерки и дейности
за повишаване на енергийната ефективност:
 Изготвен и представен в Агенцията за устойчиво енергийно развитие, отчет за
енергийната консумация в сградите с РЗП над 1000 м2 за 2013 г., които са
предоставени за управление на Областен управител и съгласно разпоредбите на
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Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) подлежат на задължително
сертифициране;
Изготвен и представен в Агенцията за устойчиво енергийно развитие, план по
енергийна ефективност за 2014г., в който е заложена цел - реализиране на
енергийно обследване на административната сграда на Областна
администрация Силистра. Във връзка с това е отправено е искане до МС с
обосновано предложение за корекция в бюджета с цел обезпечаване на
енергийния одит и съставянето на технически паспорт на административната
сграда на ОА Силистра.

Стратегическа цел:
Изпълнение правомощията на областния управител
за гарантиране законосъобразността на актовете на кметовете на общини и
решенията на общинските съвети:
 Изготвени 11 броя заповеди за връщане на 13 броя решения за ново обсъждане.
Две решения са вкарани в съда. Останалите са отменени, т.е . Общинските
съвети са приели мотивите на областния управител и са се съобразили с тях.
Стратегическа цел:
Реализиране на значими за областта секторни
политики, в унисон с националните, регионалните и местни приоритети:
Земеделие:
- Проведено заседание ОСЗ (15.04.2013 г.) - Пчелари и земеделци в област
Силистра приеха обща декларация с ангажименти, които да подобрят взаимодействието
помежду им.
- Проведено заседание на Консултативният съвет по горите (29.10.2013), дивеча и
рибата за област Силистра.
- Във връзка с постъпили жалби на заинтересовани страни, след предприетите
действия, бяха пуснати отводнителните помпи в местността „Балтата“, находяща се в
землището на с. Айдемир, с което се осигури възможност за обработване на земеделските
земи.
- По инициатива на областния управител г-н Насуф, зам. министърът на
земеделието Бюрхан Абазов проведе работна среща със ЗП и тютюнопроизводители от
област Силистра (15.11.2013 г.).
Транспорт
Подготвено становище, предоставено на управителя на „БДЖ-ПП“ЕООД –
централно управление и ръководител ПЦ - „БДЖ-ПП“ЕООД – ППП- Г.Оряховица,
относно проект на график за движение на влаковете 2013/2014 г.. На проведената среща за
обсъждане новия график (2013-2014) за движение на влаковете са постигнати поставените
искания за осигуряване удобен железопътен транспорт за жителите на област Силистра.
- С решения на Областната комисия по транспорт са актуализирани маршрутни
разписания на автобусни линии от квотите на общините.
- От Републиканска транспортна схема са закрити шест маршрутни разписания и
са утвърдени промени по едно маршрутно разписание. От Областна транспортна схема е
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закрито едно маршрутно разписание, а три маршрутни разписания преминават от една
квота към друга.
Околна среда
Информиране на общините за възможността за участие в Национална
кампания „За чиста околна среда – 2013 г.“. Оказано съдействие на кметове на населени
места за подготовка на проекти предложения.
Участие на Областна администрация Силистра в национална кампания „Да
изчистим България за един ден“.
Tуризъм
Участие в дейностите по проект „Комуникационна кампания за
популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България“ като партньор на МИЕТ.
Работа в EDEN NETWORK Асоциацията, в която област Силистра е член
след спечелване на ЕДЕН 2010 г. с проект „Седем състояния на водата: Вяра, Дух, Здраве,
История, Красота Традиции и Бит”.
Култура
Изготвен Календар на културно-историческите събития и прояви в Област
Силистра за 2014 г.
Оказано съдействие за целево финансиране на читалища от Област
Силистра по Деня на Европа. По програмата три читалища получиха целеви средства за
провеждане на културни прояви по повод Деня на Европа.
- Оказана институционална подкрепа на Инициативния комитет „Мемориална
стена на славата към паметника на 31-ви Силистренски пехотен полк в гр. Силистра.,
както следва:
- установен е списъка на всички убити във II-та световна война от 31
пехотен полк и силистренци убити в други полкове;
- изработен е идеен проект на стената;
- набрани са средства за реализация на идеята от общините от област
Силистра и от дарители
- Оказана подкрепа на читалищни, църковни настоятелства и др. организации за
реализиране на проекти към ДФЗ по ПРСР
- Оказано съдействие за подпомагане от Министерство на културата на читалища
от Област Силистра с целеви средства за провеждане на културни прояви. Подпомогнати
финансово 6 читалища в областта за провеждане на културни прояви по повод 9 май
2013 г. – Деня на Европа.
Образование
Утвърден план прием за учебната 2013-2014г.
Извършени проверки в училища на общините от областта във връзка с
предоставяне на финансова подкрепа на семействата с деца по реда на Закона за СПД и
Закона за СП.
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- Среща с Г-жа Мукадес Налбант - зам. министър на образованието и науката с
РИО, директори на училища, представители на местните власти, по въпроси касаещи
качеството на образование и набелязване на мерки за подобряването на образователния
процес и материално-техническата база.
- Участие в междуведомствена работна група към РИО за решаване въпроси,
касаещи областта на образованието.
Етнически и интеграционни въпроси
Изготвен и представен пред НССЕИВ отчет за изпълнение на Националния
план за действие по изпълнение на Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012-2020 г.
Здравеопазване
Предоставена информация за планираните дезинсекционни обработки срещу
комари в крайдунавските общини след проведено запитване до кметовете на общини. Не
са предоставени средства за борба с комарите
- 5 ноември 2013 г. – заседание на Областната епизоотична комисия на тема:
Обсъждане и предприемане на превантивни мерки по отношение на ограничаване и
ликвидиране на болестта бяс на територията на област Силистра, съгласно Наредба № 23
от 17.05. 2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс при животните;
- 6 ноември 2013 г. – издадена Заповед № ОКД-02-33/06.11.2013 г. с необходими
мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта бяс на територията на
област Силистра;
- 7 ноември 2013 г. в МБАЛ-Тутракан е открито отделение за долекуване и е
инсталирана висококачествена апаратура е в модернизираните отделения по образна
диагностика. Апаратите са произведени и доставени от немската компания Siemens.
Модернизирането на болницата се осъществява по проект „Преустройство и
модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване” и е
финансирано със средства, предoставени съвместно от Република България и Европейския
съюз по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.;
- 28 ноември 2013 г. – проведена е първата от поредица работни срещи в Областна
администрация по проблеми с контрола върху домашните и безстопанствените кучета на
територията на град Силистра с участието на отговорните институции – ОДБХ, РЗИ, ОД
МВР, общинска администрация, Общински съвет, ветеринарни лекари, и граждани –
инициатори на жалба по проблема.
Социални дейности и трудова заетост, малки и средни предприятия
- Работа на органите по изпълнение, наблюдение и оценка на Областната стратегия
за развитие на социалните услуги в Област Силистра. Проведени са две заседания на
Звеното за мониторинг и оценка на ОСРСУ. Изготвен Мониторингов доклад за
изпълнение на ОСРСУ от 01.09.2012 г. до 30.09.2013 г. Стартирана процедура по
изготвяне на Междинна оценка на ОСРСУ – издадена заповед за сформиране на екип за
изготвяне и срок за изпълнението й;
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- Активно действащо Звено за мониторинг и оценка на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги..
- По проект „Подкрепа за заетост”, ОП „Развитие на човешките ресурси“, към
Областна администрация Силистра за период от 9 месеца са разкрити 66 работни места за
следните 3 длъжности: Общ работник, поддържане на сгради – 35 работни места,
Работник, поддръжка на пътища – 13 работни места и Портиер – 18 работни места;
- По НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ в Областна
администрация са назначени 3 лица;
- Одобрен проект по НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“ за 3
лица за период на трудова заетост 4 месеца;
- Разработена и одобрена Регионална програма за заетост на Областна
администрация за 11 лица и 6 Регионални програми за заетост на 6 общини в областта за
57 лица. Седемте Регионални програми за заетост са включени в Националния план за
действие по заетостта през 2014 г.за намаляване на безработицата, приет с Решение на МС
на 21.12.2013 г.
- Проведени са четири заседания на Комисия по заетостта към ОСР.
Устройство на територията:
Издадени 2 заповеди за учредяване право на прокарване през държавни
имоти
Извършени са необходимите дейности за отстраняване на пречки за
изграждането на газопровода Добрич – Силистра. През 2013г. започнаха строителни
дейности. Строителството на газопровода се финансира с грант от ЕБВР по фонд
„Козлодуй“.
Извършени дейности по §4 от ЗСПЗЗ – Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи.
- Издадени 6 становища за целесъобразност от областния управител, по искания на
общините за финансиране от МКВПМС.
Комисия за работа с предложения и сигнали на граждани:
Проведени 23 заседания на „Комисия 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 48 сигнала, изготвени протоколи от всички заседания и писма
по преписки, по 2 от сигналите са проведени работни срещи, изготвен е Отчет за
дейността на Комисията за първото шестмесечие на 2013 г. и Годишен доклад за 2013 г.
Стратегическа цел:
Развитие на трансграничното сътрудничество
между България и Румъния и ефективно използване възможностите на ОП ТГСБългария и Румъния.
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Дейности по верифициране на разходите по проект „Здраве без граници“
финансиран по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество
„Румъния-България 2007 - 2013 г.“

-

С писма 1-192-87/14.01.2013 г., 1-192-89/24.01.2013 г. и 1-192-91/19.08.2013 г. е
предадена цялата документация по проекта за верифициране на разходите на
Водещия партньор.



Дейности по верифициране и успешно приключване на Проект „Зеленото злато
на Дунав", финансиран по ОП ТГС„Румъния-България 2007-2013г.

-

Верифицирани разходи в размер на 31 454,19 лв.

Стратегическа цел:
Ефективно, целесъобразно и
законосъобразно
управление на държавната собственост.
- Актуализирани Актове за държавна собственост;
- Издадени заповеди и удостоверения за деактуване на имоти ДС;
- Извършени услуги, по молби на граждани;
- Извършени разпоредителни сделки, по изпълнение плана за приходи за 2013г.
- Извършени дейности по безвъзмездно предоставяне на имоти ДС на
ведомствата;
- Извършени действия за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот –
държавна собственост по искания на общини и други заинтересовани страни, за
реализиране на проекти и дейности от обществена значимост;
- Актуализирани публични регистри на сайта на Областна администрация
Силистра.
- Предоставени преписи от всички новосъставени актове за държавна
собственост и актове за поправка на актове за държавна собственост на МРРБ,
както и информация за управлението и разпореждането с имотите – държавна
собственост на територията на областта за предходната година;
- Актуализирана информация в главните и спомагателни регистри на хартиен
носител и в електронна програма „Регистър имоти“ към МРРБ;
- Извършени справки на граждани и общини, издаване на заверени копия на
документи от архива на ДС.
Годишна цел на администрацията през 2013 г. е „Повишаване готовността на
област Силистра и областната администрация за привеждане в по-високи степени
и състояния на готовност за работа във военно време.“
Подготовката на област Силистра за работа във военно време се осъществява в
съответствие с Конституцията на Република България, съгласно националното
законодателство в сферата на отбраната и сигурността и нормативните документи на
Министерския съвет, регламентиращи дейностите по отбранително – мобилизационната
подготовка. През 2013 г. е организиран и изготвен годишен план за дейностите по ОМП в
област Силистра, съгласно указанията на Междуведомствения съвет по ВПК и МГС за
дейностите по ОМП. Изготвени и изпратени до общините са указания на Областния
управител за дейностите по ОМП. Актуализиран е състава на Областния съвет по
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сигурност в съответствие с „Правилника за състава и функциите на Областния съвет по
сигурност”. За периода е проведено е 1 заседание. Обобщени са заявките за отсрочване на
резервисти и техника.
Годишна цел на администрацията през 2013 г. е „Подобряване на
координацията и завишаване на контрола при подготовката за бедствия,
извършвана от областната администрация, териториалните звена на
министерствата и ведомствата, юридическите и физическите лица в областта.“
Целта е напълно постигната с изпълнението на следните дейности: Изготвен
Областен план за защита при бедствия, при спазване на последните изменения на Закона
за Защита при бедствия. Същият е изпратен за съгласуване в МВР, след което е изготвена
Заповед на областния управител за утвърждаване на плана; Изготвена заповед за
актуализиране на Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия
и за взаимодействие с националния щаб; Организиране и участие в тренировка по реално
задействане на областната сиренно-оповестителна система със сигнал за „Въздушна
опасност” с дежурния по ОСС на 02.06.2013 г.; Организирани съвместни работни срещи с
кметовете на общини, членовете на ОСС и Областния щаб за изпълнение на областния
план за защита при бедствия във връзка с подготовката за зимния сезон 2013-2014 г.;
Организирана и извършена проверка за техническото и експлоатационно състояние
на потенциално опасните хидротехнически съоръжения и водни обекти на територията на
област Силистра; Изготвен и изпратен отчет МВР за резултатите от извършената проверка
за техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните хидротехнически
съоръжения и водни обекти на територията на област Силистра; Организиран и проведен
семинар с кметовете на общини по въпросите за пререгистриране на доброволните
формирования в общините с участието на служители от ОУ ПБЗН Силистра;
Организирано е взаимодействието с кметовете на общини за изпълнение на Наредбата за
реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и
обектите им и оценка на риска за тях и Наредбата за условията и реда за провеждане на
евакуация и разсредоточаване;
Стратегическа цел: Усъвършенстване и ефективно прилагане на системата
за финансово управление и контрол (СФУК) в Областна администрация Силистра.
В изпълнение на стратегическата цел администрацията постави годишна цел за
2013 г. „Повишаване качеството на публичните финанси чрез приоритетно и
контролирано разходване на бюджетния ресурс“. Целта е напълно постигната /100 %/ чрез
изпълнението на следните дейности: Планирани финансови ресурси – месечно
разпределение на бюджета за 2013 година, тригодишна бюджетна прогноза 2014-2016 г.;
Отчет на разходваните финансови средства – отчети за касово изпълнение на бюджета –
12 бр.; отчети за касово изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове – 12 бр.;
оборотни ведомости – 4 бр.; 4 бр. отчети по политики и програми.
Процедурата за обезпечаване на разходи, изискващи корекция по бюджетната
сметка от първостепенния разпоредител, заложена в целите за 2013 г. е разписана в чл. 7
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от Вътрешните правила за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на областна
администрация Силистра.
Осъществяването на видовете контрол – предварителен, текущ, и последващ върху
извършваните разходи се регламентира със Заповед на областния управител.
През отчетния период е извършван предварителен контрол на цялостната дейност –
финансова и нефинансова, от длъжностни лица, определени със заповед на областния
управител. Доказателство за извършването на предварителния контрол на финансовата
част са издадените 522 броя контролни листи за поемане на задължение и извършване на
разход.
През 2013 г. е извършена годишна инвентаризация на активите, пасивите и
разчетите на администрацията. Със заповед на областния управител е назначена комисия
за извършване на инвентаризацията. В резултат са направени преглед, анализ и обезценка
на активи, за които има подробно изготвена документация.
Стратегическа цел: Повишаване на ефективността на областна
администрация Силистра чрез оптимизиране на нейната структура, съобразно
промените в нормативната уредба.
В изпълнение на Приоритет: Своевременно прилагане в Областна администрация
Силистра на настъпилите промени в нормативната уредба, касаещи администрацията,
през 2013 г. се извърши периодично преглед на дейностите на администрацията и
оптимизиране на организационната структура. През отчетния период са направени 5 (пет)
промени на длъжностното разписание по целесъобразност и 1 (една) в резултат на
промяна в УПОА (изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г., в сила от 23.08.2013 г.), свързана с
изменение на броя служители в дирекциите: дирекция АПОФУС е с намален брой от 10 на
9 а дирекция АКРРДС е с намален брой от 20 на 17. Във връзка със структурните промени
са актуализирани функционалните характеристики на дирекциите и някои от
длъжностните характеристики на служителите.
Актуалната структурна схема на областна администрация се публикува на
Интернет страницата на администрацията.
Стратегическа цел: Подобряване управлението на човешките ресурси чрез
повишаване на квалификацията им за ефективно изпълнение правомощията на
областния управител.
В края на отчетния период областна администрация Силистра има численост 30, от
които областен управител, зам. областни управители – 2, главен секретар, дирекция
АПОФУС – 9 и дирекция АКРРДС – 17. Висшите държавни служители са 3, служителите
на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции – 18, служители на
експертни длъжности със спомагателни функции - 6. В администрацията има назначени
други 5 бр. експерти със спомагателни функции по програми, от които трима служители
по програма „Старт на кариерата“ и двама служители по Национална програма за заетост
и обучение на хора с трайни увреждания.
Повишаването на квалификацията на експертите в областна администрация
Силистра се състои в разширяване на знанията, развитие на уменията и промяна в
нагласите при осъществяване на техните служебни задължения. Повишаването на
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професионалната компетентност има голямо значение за всеки един от тях като
мотивация за неговата изява.
Независимо от това какви са длъжностите - експертни длъжности с аналитични
и/или контролни функции или експертни длъжности със спомагателни функции, всички
експерти на областна администрация Силистра имат необходимост от обучения и
развитие на професионалната квалификация.
През 2013 г., по проект„Областна администрация Силистра – по-компетентна и
ефективна“, е подписан с УО на ОПАК договор №ЦА12-22-15/16.08.2013 г., за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд на
стойност 38 426,52 лв. Заложеното време за реализация на дейностите е 12 месеца. Датата
на приключване на проекта е 16.08.2014 г. Общата цел на проекта е „Подобряване на
професионалната компетентност на служителите в областна администрация Силистра за
по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им“, която ще бъде постигната
чрез изпълнението на специфичните цели: 1. Повишаване професионализма и
ефективността в дейността на висшите държавни служители чрез обучение и 2.
Повишаване компетентностите, професионалните умения и квалификацията на експертите
в областна администрация Силистра, в сферите на тяхната дейност.
Към края на 2013 са проведени специализирани обучения от ИПА по 16 теми с общ
брой обучени – 32.
Чрез придобитите знания от обученията на ИПА: „Стратегически мениджмънт в
държавната администрация“, „Управление на електронната администрация“ и „Делова
етика“ висшите държавни служители – главен секретар и директори на дирекции,
усъвършенстваха своите стратегически, лидерски и управленски умения в
администрацията, което води до повишаване на техния професионализъм и ефективността
в дейността им.
Експертите на областна администрация Силистра повишиха компетентностите,
професионалните умения и квалификацията си, в сферите на тяхната дейност, чрез
обучение в курсовете на ИПА, разясняващи актуални въпроси в областите: Годишни
финансови отчети; Управление на собствеността; Устройство на територията; Управление
на човешките ресурси, АПК и ГПК; Защита на личните данни; Конфликт на интереси;
Професионална етика и Информационно обслужване.
По проекта 6 служители се обучават в курс по английски език.
През 2014 г. ще продължи обучението на служителите на администрацията по
проекта до достигане на общия брой обучени - 100.
През 2013 г. е одобрено от УО на ОПАК проектно предложение „Развитие на
компетентностите на служителите на областна администрация Силистра - гаранция за
ефективна администрация”, изпълнението на което ще даде възможност да се надгради
предходния проект по ОПАК чрез удовлетворяване на потребностите от обучение на
всички служители от администрацията в рамките на 2014 година.
Подобряването на управлението на човешките ресурси през 2013 г. не се изчерпва с
обученията на служители.
През отчетния период е извършено от оценяващите ръководители оценяване на
изпълнението на длъжността от подчинените им служители въз основа на: постигането на
9

предварително определените цели или изпълнението на преките задължения и
поставените задачи и показаните компетентности. Въз основа степента на постигане на
целите от индивидуалния работен план и на показаните компетентности са определени 14
бр. годишни оценки, от които 3 бр. „изпълнението надвишава изискванията и 11 бр.
„изпълнението напълно отговаря на изискванията“ на изпълнението на длъжността.
През 2013 г. са повишени в държавна служба: в ранг – 8 бр. служители и в
длъжност – 2 (двама) държавни служители.
Допълнително стимулиране на служителите за постигнати резултати през 2013 г. е
извършвано през последните две тримесечия, спазвайки Вътрешните правила за работна
заплата.
Стратегическа цел: Подобряване качеството на административно
обслужване на гражданите и бизнеса, чрез
използване на специализирани
информационно-комуникационни системи.
Във връзка със стратегическата цел, администрацията постави годишна цел за 2013
г. „Подобряване на организацията на административното обслужване на гражданите и
бизнеса ”.
В изпълнение на стратегическия Приоритет: Пълноценно се използва внедрената в
областна администрация Силистра административна информационна система (АИС)
внедрената в резултат на проекта „Електронна област Силистра – по-добри условия за
гражданите и бизнеса“ по Договор №А09-31-29с/12.06.09 г.
АИС е инсталирана и се поддържа на „собствен” сървър. Достъпът и работата с
деловодната система е на 100 % от всички служители на администрацията. През 2013 г. в
АИС са регистрирани 1597 преписки, от които 517 са за предоставени административни
услуги. В деловодната система се поддържат два броя регистри - на договори и заповеди
на областния управител.
Поддържането
на
електронната
страница
на
администрацията
www.silistra.government.bg, в съответствие с унифицираната визия, е също свързана с
устойчивостта на проекта по ОПАК.
Във връзка с процесуалното представителство пред органите на съдебната власт се
отчита, че през 2013 г. областна администрация Силистра е страна по 13 съдебни дела, от
които административни - 8 бр. и граждански – 5 бр.
Във връзка с правомощията на областния управител за контрол по
законосъобразност върху решенията на общинските съвети от област Силистра, пред
административен съд Силистра са образувани 3 съдебни производства срещу решения на
общински съвет Тутракан (2 бр.) и общински съвет Силистра (1 бр.), като две са
приключили с отмяна на обжалваните решения.
През 2010 г. в резултат на извършена данъчна ревизия, срещу областна
администрация Силистра е издаден Ревизионен акт, потвърден с решение на директор
дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ към ТД на НАП-Варна, на стойност
113 888, 85 лв. С Решение №12556/01.10.2013 г. ВАС отменя РА № 191000894/08.06.2010
г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр. Варна, ИРМ – Силистра,
потвърден с решение № 560/02.08.2010 г. на директора на Дирекция „Обжалване и
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управление на изпълнението” – гр. Варна при ЦУ на НАП, с който на основание чл. 55, ал.
1 ЗДДС /отм./ и чл. 86, ал. 1 ЗДДС за някои от данъчните периоди на 2004 г., 2005 г., 2006
г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г. е начислен ДДС в общ размер 113 888.85 лв. и е начислена
лихва в размер на 36 494.77 лв. и осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна
практика”-Варна при ЦУ на НАП да заплати на Областна администрация Силистра
разноски в размер на 4 257.68 лв.

Изготвили доклада:
Лейла Слатинска, директор АПОФУС
Тодор Динков, директор АКРРДС

Съгласувал доклада:
Светлана Великова, главен секретар
Дата: 28.02.2014 г.
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