УТВЪРДИЛ:
ИЛИЯН ВЕЛИКОВ
ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
/съгл. Заповед № РД-21-8/25.02.2019 г./
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
ПРЕЗ 2018 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 2018 година годишни цели и
приоритети на Областна администрация Силистра.
Изпълнението на дейностите по целите е както следва:
I.
Провеждане на ефективна регионална политика на областно и общинско
ниво, за изпълнение действащите стратегически и планови документи:
Участие на Областния управител на Област Силистра в четири заседания на
Регионалния съвет на Северен централен район: две в качеството му на член на РС на
СЦР и две в качеството му на председател на РС на СЦР;
Изготвени и изпратени в Министерски съвет на Република България са три
становища по промени, касаещи нормативната уредба в съответствие с чл. 32, ал1. и ал.3
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Подготвени и изпратени 9 (девет) 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 за действие за превенция и
противодействие на корупцията за периода 01.01.2017г. - 31.01.2017г.;
Изпълнение на ангажиментите на администрацията по реализиране на
Национална програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Изготвяне на документи и водене на кореспонденция с МРРБ, ББР и общините от област
Силистра;
Изготвен отчет за изпълнение на плана по енергийна ефективност за 2017 г.
Изготвен План по енергийна ефективност за 2018 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;
Изготвен и изпратен в Националния съвет за сътрудничество по етническите
и интеграционните въпроси мониторингов доклад за 2017 г. на област Силистра в
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020).
Изготвени и предоставени в Министерство на младежта и спорта План за
2018 г. и Годишен отчет за изпълнените дейности за 2017 г. в изпълнение на
Националната стратегия за младежта (2010-2020).
Разработване и изпращане в Министерски съвет на проектни предложения
за комуникационна инициатива за включване в Работната програма за 2018 г. на
Комуникационната стратегия на Република България.
Изготвяне на отчети за изпълнението на комуникационните дейности,
реализирани на територията на област Силистра в рамките на Работната програма на
Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2018 г.
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Участие в организацията и реализирането на информационни събития в
изпълнение на Работната програма за 2018 г. по Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския съюз.
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 приет Доклад за междинната оценка на Областната
стратегия на Област Силистра 2014-2020 и Актуализиран документ на Областната
стратегия на Област Силистра 2014-2020;
През отчетния период бяха проведени пет заседания на Комисията по
заетост към Областния съвет за развитие по 5 основни въпроса:
-Утвърждаване учебния план прием през 2018-2019 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 2018 г., по индикатори за наблюдение на Регионалния план за
развитие и Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР на общините от
областта.
Осъществяване координация с общините от областта при иницииране,
изготвяне и осъществяване на междуобщински инициативи и проекти в сферата на
регионалното развитие.
Приети от областния съвет за развитие: междинна оценка на Областната
стратегия за развитие (ОСР) и актуализиран документ за изпълнение на ОСР
Участие в заседанията на Общото събрание на Регионално сдружение за
управление на отпадъците – регион Силистра.
Изготвен на Културен календар на област Силистра за 2018 г.
Организиране на работни срещи на членовете на работната група за
разработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците.
Изготвена и изпратена в Регионално управление на образованието справка
за учениците, неподали заявления за кандидатстване след 7-ми клас с риск от отпадане от
образователната система.
Организиране на работна среща във връзка с Анализ на професионалната
мрежа в област Силистра на Регионално управление на образованието.
Организиране на работна среща между представители на Русенски
университет „Ангел Кънчев“ и институциите на тема „Русенски университет – гарант за
развитието на региона“.
Кореспонденция с Регионално управление на образованието Силистра във
връзка с осъществяване на съдействие по повод честване на годишнина от Шипченската
епопея на областна администрация Габрово.
Изготвяне и изпращане на Координационното звено в Министерски съвет на
тримесечни справки с информация за наложените наказания по реда на чл. 347 от Закона
за предучилищното и училищното образование.
Сформиран на Областен координационен щаб във връзка с прилагане на
Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в
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образователната система на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна
възраст.
Проведени заседания на Областния координационен щаб във връзка с
прилагане на Механизма.
Проведена работна среща по повод Международния ден на хората с
увреждания.
Сформирана работна група за изработване на втора Областна стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
Изготвяне и изпращане на заповед за обявяване на пожароопасен сезон в
горските територии на област Силистра
Организиране на работна среща по въпроси, свързани с развитието на
туризма на територията на област Силистра.
Организиране на заседания на Областната епизоотична комисия.
Организиране на заседание на Областния съвет за сътрудничество по
етнически и интеграционни въпроси.
Организиране на работна среща за изготвяне на актуален икономически
профил във връзка с възможностите за инвестиции на територията на област Силистра.
Изготвяне и предоставяне в Министерство на младежта и спорта на справка
за обекти за социален туризъм на територията на област Силистра във връзка с
актуализиране на публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален
туризъм по чл. 48а от ЗФВС.
Осъществен мониторинг и координация по изпълнение на Механизма за
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система
на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

III.
бизнеса:

Подобряване качеството на административно обслужване на гражданите и

Административното обслужване в областна администрация Силистра се
осъществява на „Едно гише“ от Звено за административно обслужване. Информация за
предоставяните административни услуги се съдържа на интернет страницата на
администрацията и в Регистър на услугите в Интегрираната информационна система на
държавната администрация.
Областна администрация Силистра приема и изпраща електронни документи и
изявления, издадени и подписани като електронни документи, съгласно изискванията на
ЗЕУ и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
(ЗЕДЕУУ). За целта в автоматизираната информационна система (АИС), използвана от
областна администрация Силистра е създаден модул за поддръжка на електронен обмен
на документи (ЕОД), където се съхраняват всички съобщения, преминали през него.
Областна администрация Силистра не обменя документи на хартиен носител, освен в
случаите, когато това е определено със закон. В областна администрация Силистра са
създадени условия за предоставяне на електронни административни услуги от ниво 3,
съгласно §1 от ДР на Наредбата за Административния регистър. За целта е създаден
профил в Системата за сигурно е-връчване, поддържана от ДАЕУ. Администрацията
използва модула за е-Връчване чрез потребителски интерфейс на адрес
https://edelivery.egov.bg/. Във връзка с намаляване на административната тежест за
гражданите и бизнеса, областна администрация събира служебно документи, необходими
на заявителите за предоставянето на административни услуги.
През 2018 г. са заявени 512 административни услуги, от които 448 са заявени
на място в звеното за административно обслужване, а 64 – чрез лицензиран пощенски
оператор.
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Актуализирани са Вътрешните правила за организацията на административното
обслужване, Хартата на клиента, Вътрешните правила за предоставяне на достъп до
обществена информация, Списъкът на категориите информация, подлежаща на
публикуване в интернет за сферата на дейност на областна администрация Силистра и
форматите, в които е достъпна. Със заповеди на областния управител са утвърдени
Вътрешни правила за работа със системата за сигурно е-връчване и Вътрешни правила за
работа в система за електронен обмен на съобщения в областна администрация Силистра.
IV.
Изпълнение правомощията на областния управител за гарантиране
законосъобразността на актовете на кметовете на общини и решенията на общинските
съвети:
Проверени 100 % от постъпилите протоколите и материалите към тях от
заседания на седемте общински съвети на територията на областта;
Устни становища по всички жалби и сигнали във връзка с осъществяването
на контрола по законосъобразност върху решенията на общинските съвети;
100% проследяване на измененията в нормативната уредба на РБ;
Съхраняване 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 5 броя решения на общински съвети, чрез
изготвяне на заповеди за връщане.
Изготвени две писмени становища по искане за спешност при разглеждане
на решения на общински съвети за законосъобразността им;
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 2017
- 2018 г. и зимен период 2018 - 2019 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.
Изготвен актуализиран План за защита при бедствия на област Силистра.
Работа на комисията за огледи и изготвяне на становища на ОУ до
МКВПМС, относно целесъобразност на искане за отпускане на целеви средства от
МКВПМС, за неотложни аварийно-възстановителни работи по сигнали за бедствия от
общините от област Силистра.
Проведени срещи и заседания на работни групи за разработване на
Програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни
формирования на територията на общините в районите с ниска интензивност на
произшествия.
Организиране и провеждане на срещи с представители на РД ПБЗН, относно
разясняване на промени в нормативната уредба, касаеща борбата с бедствията.
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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 пролетни и есенни проверки на ПОВО на
територията на област Силистра, изготвени доклади за констатациите от проверките, до
Областен управител и МВР.
Организиране и координиране на дейността по противопожарна защита в
Областна администрация.
Водене на кореспонденция с Окръжна прокуратура, относно предоставяне
на информация от Областен управител за задълженията му по Закона за защита при
бедствия и Закона за водите.
Водене на кореспонденция с МВР, относно предприети мерки за намаляване
на риска от пожари в земеделските територии на област Силистра.
Водене на кореспонденция с МВР, относно предприети мерки за намаляване
на риска от терористични атаки на територията на област Силистра.
VI.
Повишаване на публичността и прозрачността в работата на Областна
администрация Силистра, чрез активиране и експлоатиране на всички възможни
комуникационни и информационни канали:
Поддържане на Интернет страницата на Областна администрация Силистра
с актуална информация, чрез интегрираните модули – регистри, профил на купувача,
Пресцентър, публикуване на обществена информация, при спазване изискванията на чл.
15 от ЗДОИ и др., които осигуряват пряк достъп и прозрачност в дейността на
администрацията.
В раздел „Пресцентър“ са публикувани над 300 прессъобщения. Всяко едно
от тях е изпратено по електронен път до медиите в региона и на централно ниво, както и
до над 350 потребители, вкл. членове на помощни органи – съвети и комисии към
Областния управител, общински администрации, училища, читалища, браншови и
неправителствени организации, и към медиите – повечето от тях са публикувани на
местно, регионално и национално ниво, благодарение на което е осъществена обратна
връзка с Областна администрация. В сайта и в медиите са отразени делови срещи на
областния управител, както и форуми, проведени в Областна администрация с партньори
– местни власти, неправителствени организации и др. Прессъобщенията са споделени и
във Фейсбук с цел разширяване на кръга от хора, до които достига поместената
информация.
VII. Реализиране на значими за областта секторни политики, в унисон с
националните, регионалните и местни приоритети:
Организиране и участие в провеждането на заседания на Областния съвет за
развитие на област Силистра.
Участие в заседания на Регионалния съвет за развитие на Северен централен
район.
Реализиране на Национална програма енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради - изготвяне на ежеседмични справки, месечни доклади,
изпращане на регулярна информация и водене на регистри.
Издадени 9 становища за целесъобразност на постъпили искания до
МКВПМС за финансиране на неотложни аварийно-възстановителни работи.
Техническа и логистична организация и извършване на пролетни и есенни
проверки на ПОВО на територията на област Силистра, събрана и систематизирана
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информация от общините за състоянието на водностопанските обекти,
хвостохранилищата и шламохранилищата на територията на област Силистра.
Реализирана Регионална програма за заетост за срок от 6 месеца - наети 2
лица;
По програма „Старт на кариерата-2018 г.“ Областна администрация даде
шанс на двама младежи до 29 години със завършено висше образование да започне работа
за срок от 9 месеца в публичната администрация.
Проведени са 15 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 36
сигнала.
Цялостно организиране, провеждане и отчитане резултатите от действията
по инициативата „Да изчистим България заедно“ на „БТВ Медиа груп“ ЕАД.
Изготвен обобщен доклад за реализирани проекти през 2017 г.,
финансирани от държавния бюджет или по програми на европейския съюз, във връзка с
актуализиране на инвестиционния профил на територията на област Силистра.
Организиране и провеждане на заседание на Областната комисия „Военни
паметници“ на област Силистра.
Събрана, систематизирана и изпратена информация за състоянието на
общинските пътища на територията на общините на област Силистра, необходима за
изготвяне на регистър в МРРБ.
Изготвени и изпратени документи до „Национален център за регионална
развитие“ ЕАД, относно предоставяне на информация за общинските пътища на
територията на общините от област Силистра, с цел разработване на „Социалноикономически анализ на районите“, като част от подготовката за следващия програмен
период.
Организиране на работни срещи с представители на регионални звена на
институции по въпроси, свързани с развитието на област Силистра.
Изготвяне и изпращане в Българска агенция по инвестиции предложение от
област Силистра за годишните награди "Инвеститор на годината 2017".
Проведени заседания на Областната комисия по изработване и приемана на
Областна здравна карта.
Проведена работна среща на тема „Овладяване на популацията на
безстопанствените кучета в населените места на територията на област Силистра“.
Съвместно с Областна дирекция по безопасност на храните са предоставени
безвъзмездно на общините от Област Силистра чипове за чипиране на кучета на
територията на областта.
Изпратено в Министерство на здравеопазването, Становище по Проект на
Национална здравна карта.
Проведени заседания на Областната комисия по епизоотии във връзка със
заболяването Африканска чума по свинете.
Сформиран Областен координационен щаб във връзка със заболяването
Африканска чума по свинете.
Проведено заседание на Областния координационен съвет за управление
изпълнението на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради
върху здравето на българското население.
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Изготвен и предоставен в Националния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси мониторингов доклад за 2017 г. на област
Силистра в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020);
Работа със Системата за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.
Изпратена справка в Държавна агенция за закрила на детето на информация
за инициативи, които да бъдат включени в Национален календар за отбелязване на Деня
на детето.
Изготвана информационна карта във връзка с мониторинг на изпълнението
на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви
на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.
Изготвено и изпратено в ДАЗД становище по тематичния обхват и целите на
новата Национална стратегия за детето.
Изготвена и изпратена в ДАЗД справка за състоянието на детските
площадки за игра на територията на област Силистра.
Оказано съдействия на ДАЗД във връзка със създаването на отличителен
знак „Аз гарантирам щастливо детство“ от ДАЗД.
Участие в заседания на междуведомствената комисия по подготовка за
номинацията за вписване в листата на ЮНЕСКО на обект: „Границите на римската
империя – Дунавски лимес в България“ в гр. Тутракан, гр. Главиница и в гр. Силистра.
Изпратено в Министерство на отбраната на предложение с мероприятия за
отбелязване на 100 год. от Първата световна война през 2018 г.
Изпратен в Министерство на културата Културен календар на област
Силистра за 2019 г.
ІX.
Ефективно, целесъобразно и законосъобразно управление на държавната
собственост.
Съставени Актове за държавна собственост;
Издадени са заповеди за деактуване на имоти, държавна собственост и
удостоверения за деактуване на имоти, държавна собственост ;
Издавани удостоверения за наличие или липса на актове за държавна
собственост;
Издавани удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции
за имоти държавна собственост;
Извършени обстоятелствени проверки по молби-декларации на граждани;
Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от
интерес на физически и юридически лица от архива на „Държавна собственост“;
Систематизирана и предоставена информация за първото и второ
шестмесечие на 2018 г. съгласно постановление от 22.05.2008 г. на Окръжна прокуратура
за издадените Административни актове на областен управител и приложенията към тях.
Изготвени и проведени седем процедури за продажба на държавни имоти
чрез търг (Правен анализ, Заповеди за обявяване на търговете, Обяви в един национален
ежедневник и един местен, изготвяне на тръжни документации, протоколи от проведените
търгове, Заповеди за определени купувачи,
Поддържане на регистрите на сайта на Областна администрация Силистра,
Главни регистри на имоти – частна и публична държавна собственост и регистър на
продадените имоти – частна държавна собственост.
Предоставяне на копия от новосъставените актове за всички имоти държавна собственост и актове за поправка на актове за имоти - държавна собственост по
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компетентност на Окръжна прокуратура и за регистрация Служба „Геодезия и кадастър“
Силистра.
Участие в тръжни комисии за продажба на имоти на Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ на територията на Област Силистра.
Системно актуализиране на информацията в главните и спомагателни
регистри на хартиен носител и в електронна програма „Регистър имоти“ към МРРБ.
Извършвани са справки на граждани и общини, издаване на заверени копия
на документи от архива на ДС.
Х.

Ефикасна и балансирана финансова-стопанска политика и контрол.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Областна администрация Силистра
за 2018 г. е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС №08/21.12.2018 г. от
дирекция „Държавно съкровище“ на Министерство на финансите и указания №02.0923/09.01.2019 г. на Администрацията на Министерски съвет.
Одобреният бюджет на администрацията в началото на 2018 г. е: приходи – 222
000 лв. и разходи 684 300 лв., от които 165 000 лв. за издръжка на администрацията и 15
000 за капиталови разходи.
През отчетната 2018 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 разходната част на 795 622лв.
Изпълнението на Бюджет 2018 е както следва: приходна част 27.43 % и разходна
част 99.19%.
Към 31.12.2018 г. са отчетени:
- приходи в размер на 60 879 лв., които са най-вече от продажби на земя и сгради,
наеми и от такси за административни услуги.
- разходи в размер на 789 132 лв., от които за „Издръжка“ – 182 473 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 445 броя
контролни листи за поемане на задължение и извършване на разход.
Със заповед №РД-20-58 от 28.11.2018 г. на областния управител е назначена
комисия за извършване на годишна инвентаризация на активите, пасивите, материалните
запаси и разчетите на областна администрация Силистра, към 31.12.2018 г. В резултат са
направени преглед и анализ на активите, за които има подробно изготвена документация.
През отчетната година са актуализирани Вътрешните правила за счетоводния
документооборот, актуализирани са Счетоводната политика и Амортизационната
политика на областната администрация, изготвена е тригодишната прогноза за периода
2019-2021.
През 2018 г. са сключени 42 бр. договори на областния управител.
Не са провеждани обществени поръчки по реда на ЗОП.

Изготвили доклада:
Митко Костадинов, директор АПОФУС………….
Тодор Динков, директор АКРРДС………………
Дата: 27.02.2019 г.
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