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Ежегодно за дейността на Областна администрация Сливен се изготвя
оперативен план, в който се дефинират конкретни цели и задачи. Оперативният план за
2018 г. е в съответствие с Програмата на правителството, със Стратегията за развитие
на област Сливен 2014-2020 г., както и със секторни стратегии, оказващи въздействие
върху развитието на областта. Предмет на настоящия доклад е изпълнението на
заложените в оперативния план за 2018 г. цели и дейности, както и постигнатите
резултати.
Цел 1
Възлагане изработването и приемане на „Междинен доклад за изпълнение на
областната стратегия за развитие на област Сливен 2014 – 2020г.“ и
„Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на
област Сливен за периода 2018 – 2020г.“
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
1.1 Възлагане с договор на изпълнението; Събиране на информация, необходима
за разработване на Междинния доклад.
1.2 Преглед и обсъждане, коментари и бележки на постъпилите материали,
съгласно сключения договор.
1.3 Провеждане на процедурата по обсъждане със заинтересованите, съгласуване
от Регионалния съвет за развитие на ЮИР и приемане от Областния съвет за развитие
на Областната стратегия за развитие.
В Закона за регионалното развитие се регламентира извършването на Междинна
оценка към средата на периода на действие на Областната стратегия за развитие. Във
връзка с това областният управител възложи на „Институт за управление на програми и
проекти” ООД изработването на Междинен доклад за изпълнение на областната
стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 (Междинна оценка) и Актуализиран
документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Сливен за
периода 2018 – 2020 г.
За изготвянето на двата документа беше събрана и обобщена статистическа
информация. Областна администрация Сливен представи становище и коментари по
текстовете на разработените в проектен вид документи.
Междинната оценка и актуализирания документ бяха обсъдени с широк кръг
заинтересовани организации и институции, като техните коментари също бяха отразени
На проведено на 27 юни 2018 г. заседание на Областния съвет за развитие, двата
документа бяха представени, обсъдени и приети.
На заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮИР, проведено на 29 юни 2018
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г., бяха съгласувани Междинната оценка на областната стратегия за развитие на област
Сливен 2014-2020 и Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за
развитие на област Сливен за периода 2018 – 2020 г.
Цел 2
Съдействие за социална интеграция на уязвимите групи
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
2.1 Осъществяване на наблюдение и контрол на изпълнението на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020.
2.2 Координиране и наблюдение на дейностите по отношение на социалните
услуги и социалното включване на уязвими групи, етническите и интеграционни въпроси.
Във връзка с осъществяване на мониторинг на изпълнението на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 през 2018 г. е изготвен Доклад за
междинно изпълнение на стратегията и актуализиран документ за нейното изпълнение.
Актуализираният документ е изготвен въз основа на предложения на общините за
актуализация на текстове от стратегията.

Докладът за междинно изпълнение и

обобщеното предложение за актуализация са обсъдени и приети от Областния съвет за
координиране изпълнението на стратегията за развитие на социалните услуги /Областен
координационен съвет/.
На база доклада и предложението за актуализация е актуализирана Областната
стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. Актуализираната стратегия е
съгласувана от Регионална дирекция за социално подпомагане, приета от Областния
съвет за развитие и утвърдена от областния управител.
През годината са проведени: 1 работна среща на членовете на Звеното за
мониторинг и оценка, 2 заседания на Областния съвет за координиране изпълнението на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги и 1 заседание на Областния
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/.
Освен приемане на доклада за междинно изпълнение и актуализацията на
стратегията за развитие на социалните услуги, в рамките на двете заседания на
Областния координационен съвет беше обсъдена и Концепцията на Закон за социалните
услуги и представени: Процедура „Социално включване в общността“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, Проект на Индикативна годишна работна
програма за 2019 г. на Оперативната програма и изпълнявани и предстоящи за
изпълнение проекти и инициативи, свързани с развитието на социалните услуги,
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социалното включване, деинституционализацията на територията на област Сливен.
Заседанието на ОССЕИВ включваше приемане на: отчет за дейността за 2017 г.;
индикативна програма на съвета за 2018 г.; Доклад за напредъка по изпълнението на
Стратегия на област Сливен за интеграция на ромите (2012-2020) за 2017г. Беше
представена информация за актуализираните общински планове и за Процедурата за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно
предложение по ОП РЧР и ОП НОИР „Социално-икономическа интеграция на уязвими
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1, сред
допустимите бенефициенти на която са общините Сливен и Твърдица.
В изпълнение на политиките за социална интеграция на уязвими групи бяха
проведени и 2 работни срещи:
- за представяне на нормативните промени в социалното законодателство,
дейността на Национален алианс за социална отговорност, Плана за изпълнение на
Националната стратегия за дългосрочна грижа.
- за обсъждане на проблемите, свързани с високите нива на детска смъртност в
област Сливен.
Цел 3
Подкрепа за равен достъп до качествено образование, приобщаване и личностно
развитие на децата и учениците
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
3.1 Разработване на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците (2019 – 2020)
3.2 Координиране на дейностите и съдействие за реализацията на проект на
УНИЦЕФ „Подкрепа за приобщаващо образование на деца със специфични
потребности в детските градини от област Сливен“ /“Заедно от детската градина“/
3.3 Дейности за обхващане и задържане на децата и учениците в образователната
система
В края на 2016 г. и началото на 2017 г. беше осъществен процес на
стратегическо планиране и изготвена Областната стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците (2017 – 2018). През настоящата 2018 г. се осъществи
планиране за следващия период 2019 – 2020 г. и беше изготвена в проектен вид
Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците (2019 –
2020). За тази цел беше сформирана със заповед на областния управител работна група,
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бяха събрани и обобщени статистически данни и информация и изготвен анализ на
потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта и анализ на
областно ниво. Проведена беше работна среща за обсъждане на целите, приоритетите,
мерките и дейностите, които да залегнат в стратегията. Изготвен е проект на документа.
Предстои обсъждането му със заинтересованите страни и приемане от Областния съвет
за развитие.
През 2018 г. е проведено 1 заседание на Областния координационен съвет за
институционална подкрепа на изпълнението на проект „Заедно от детската градина“, в
рамките на което беше представена информация за реализираните и предстоящи
дейности по проекта и обсъдени предложения за възможностите за предаване опита,
придобит при реализацията на проекта.
Във връзка с осъществяване на инициативата за създаване на Училище за
родители бяха организирани и проведени съвместно с Регионално управление на
образованието 5 работни срещи за обсъждане на възможността за създаването му.
Първата среща е в Областна администрация с

кметовете на общини. Следващите

срещи са проведени във всяка община от областта с участието на кметове на населени
места, читалища, училища, местна общественост.
С цел обхващане в образователната система на децата и учениците със Заповед
на областния управител на област Сливен от 10.09.2018 г. е Сформиран Областен
координационен център за изпълнение на Постановление № 100 от 08.06.2018 г. за
създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по
обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст. В състава на координационния център, под
председателството на областния управител, са включени представители на Регионално
управление на образованието, Областна дирекция на МВР – Сливен, Регионална
дирекция за социално подпомагане, общините от областта, Регионална здравна
инспекция.
През 2018 г. е проведена 1 работна среща и 2 заседания на Областния
координационен център с цел обсъждане на дейностите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици, резултатите от проведените от екипите за
обхват посещения на ученици на адрес, координацията между заинтересованите
институции, работата с информационната система, прилагане на Механизма за обхват.
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Цел 4
Насърчаване развитието на младите хора в област Сливен
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
4.1 Разработване на Областен план за младежта 2018;
4.2 Отчет по изпълнението на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.;
Областният план за младежта на област Сливен е разработен въз основа на
приоритетите и стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за младежта
2012-2020 г. и в изпълнение на Закона за младежта. Той разписва изпълнението на
националната политика за младите хора в област Сливен на възраст от 15 до 29 години,
формирана според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на
европейската политика за младежта. Областният план за младежта на област Сливен
обобщава общинските планове за младежта на общините Сливен, Нова Загора, Котел и
Твърдица, приети от съответния общински съвет. Планът е изготвен в три основни
части:
- Анализ на предизвикателствата пред младите хора в област Сливен, разработен въз
основа на събраните статистическа ин-формация, доклади и справки;
- Приоритети и цели за провеждане на регионалната политика за младежта;
- Описание на дейностите, които допринасят за постигане на целите на общинските и
областен планове и националната стратегия за младежта.
Областният план за младежта на област Сливен за 2018 г. беше утвърден от
областния управител и предоставен на министъра на младежта и спорта в
законоустановения срок.
Въз основа на отчетите на общините е изготвен Отчет за 2017 г. по изпълнение на
Националната стратегия за младежта (2010-2020), ведно с Аналитична справка към него.
Цел 5
Съдействие за ограничаване на безработицата и създаване на нови работни
места в областта
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
5.1 Подкрепа реализацията на мерки, проекти и регионални програми за заетост и
повишаване качеството на работната сила.
5.2 Разработване и изпълнение от Областна администрация на проекти и програми за
заетост.
5.3 Организиране и провеждане на проучване на потребностите на работодателите от
работна сила.
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Към Областния съвет за развитие на област Сливен осъществява дейност
Постоянна комисия по заетост, която подпомага областния управител при провеждане на
държавната политика по насърчаване на заетостта на регионално равнище. В изпълнение
на дейностите в тази насока през 2018 г. комисията проведе 4 заседания:
- за обсъждане и утвърждаване на държавния план прием в системата на
професионалното образование и обучение и представяне на информация за първото
проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за
насърчаване на заетостта.
- за обсъждане и приемане на Методика за оценка на проектни предложения за включване
в регионална програма за заетост и състав на комисия за разработване на регионалната
програма. За определяне на размера на средствата по общини, съобразно които да бъдат
разработени проектни предложения. За обсъждане на информация за резултатите от
първото за 2018 г. проучването на потребностите на работодателите от работна сила.
- за представяне и одобряване на разработена регионална програма за заетост на област
Сливен и представяне на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
- за обсъждане на информация за резултатите от второто за 2018 г. проучването на
потребностите на работодателите от работна сила.
През 2018 г. Областна администрация Сливен работи по програми и проекти за заетост с
цел разкриване на работни места за безработни лица от уязвими групи. В резултат на
това беше осигурена заетост на:
- 1 младеж до 29 г. възраст по Програма „Старт на кариерата”.
- 4 безработни лица по НП „Помощ за пенсиониране“;
- 3 безработни лица по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания.
Разработено беше проектно предложение за включване в регионална програма за
заетост, като след одобряване на програмата бяха наети 2 безработни лица.
С цел продължаване дейностите по осигуряване на заетост на безработни лица,
през 2018 г. Областна администрация заяви пред Министерството на труда и социалната
политика 3 нови работни места по Програма „Старт на кариерата”.
Цел 6
Популяризиране на кохезионната политика на ЕС за програмен период 2014-2020,
възможности и задължения на България
В изпълнение на оперативната цел беше планирана следната дейност:
6.1 Организиране на информационни събития за представяне възможностите за
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финансиране по оперативните програми и тяхното изпълнение.
Във връзка с представяне на възможностите за финансиране по оперативните
програми и тяхното изпълнение бяха проведени, съвместно с Областен информационен
център – Сливен 3 информационни събития:
- В рамките на заседание на Постоянната комисия по заетост за представяне на
Индикативна годишна работна програма за 2018 година на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”.
- В рамките на заседание на ОССЕИВ за представяне на процедурата за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно
предложение по ОП РЧР и ОП НОИР „Социално-икономическа интеграция на уязвими
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1.
- В рамките на заседание на Областния съвет за координиране изпълнението на
стратегията за развитие на социалните услуги за представяне на Процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално включване в общността“
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Проект на Индикативна
годишна работна програма за 2019 г. на Оперативната програма.
В рамките на Комуникационна стратегия на Република България за Европейския
съюз се проведоха 7 събития за популяризиране на европейското културно
многообразие и 5 комуникационни инициативи за отбелязване на приноса на Република
България в спасяването на евреите от холокоста.
Събитията за популяризиране на европейското културно многообразие
включваха 4 събития, организирани от Областна администрация Сливен в партньорство
с Общинските администрации – по едно събитие в четирите общини от областта, за
представяне на културата и традициите на държава от ЕС. Три събития за представяне
на традициите и културата на страни от ЕС бяха организирани и от три читалища –
читалищата в гр. Нова Загора, гр. Твърдица и с. Ябланово.
5 читалища от областта – 2 в община Сливен и по едно в останалите три общини,
организираха в партньорство с Областна администрация Сливен 5 комуникационни
инициативи за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите
от холокоста.
Всички събития и комуникационни инициативи бяха насочени към широката
общественост и протекоха при голям интерес и с много участници.
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Цел 7
Подпомагане дейността на Областния управител при изпълнение на
задълженията му по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
7.1 Извършване на проверка преди подписване на анексите към договорите за целево
финансиране
7.2 Извършване на проверка на референтните стойности на допустимите дейности
7.3 Наблюдение на процеса по обновяване на жилищните сгради по програмата

През 2018 г. постъпиха и бе извършена проверка на 40 преписки с документи,
представени на областния управител преди подписване на анексите към договорите за
целево финансиране /Анекс2 и Анекс3/.
Съгласно утвърдените „Правила за мониторинг на референтните стойности за
допустимите дейности при изпълнение на НПЕЕМЖС“ са извършени както следва:


проверка на документации за възлагане на обществени поръчки във връзка с

осъществяване на допустимите дейности по сградите – 4 бр.обществени поръчки за общо
20 многофамилни жилищни сгради в гр.Сливен /инженеринг и комплексна консултантска
услуга/;


проверка на сключените договори с външни изпълнители за изпълнение на

допустимите дейности –за 20 бр.сгради
За направените проверки са попълнени и подписани изискващите се контролни
листове, които са изпратени с писма до МРРБ и Българската банка за развитие.
В съответствие с въведените процедури за текущо наблюдение на финансовото и
физическо изпълнение на програмата, в координация с общините от областта, са
изготвени и изпратени в МРРБ следните справки:


Регистри за броя на сдружения на собствениците и сградите по програмата – 25

бр.;


Регистър за общия напредък по програмата и Регистър за обществените поръчки –

12 бр.;
Съгласно указанията, дадени от МРРБ са извършени проверки, свързани с
подписването на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка за 14 сгради,
както и проверки на 13 многофамилни жилищни сгради, за които е издаден Констативен
акт образец 15 за установяване на годността за приемане на строежа.
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Цел 8
Упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на:
- органите на местно самоуправление;
- органите на местна администрация;
- териториалните звена на органите на изпълнителната власт
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
8.1 Превантивен контрол на предложенията за обсъждане в Общинските съвети
8.2 Контрол по законосъобразността на приетите решения от общинските съвети
8.3 Контрол по законосъобразност на актовете и действията на кметовете на
общините
8.4 Оповестяване на актовете на областния управител
През 2018 г. общинските съвети от Област Сливен проведоха 51 бр. заседания, на
които приеха 956 бр. решения. В изпълнение на правомощията на областния управител
по чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закон за администрацията, се извърши контрол по
законосъобразността на приетите от общинските съвети решения, в т.ч.: Общински съвет
Сливен – 448 решения; Общински съвет Нова Загора – 202 решения, Общински съвет
Котел – 165 решения и Общински съвет Твърдица – 141 решения.
Беше констатирано, че 3 бр. решения са приети в противоречие с изискванията на
материалния закон, поради което, със заповеди на областния управител са върнати
на общинските съвети за ново обсъждане както следва:
На Общински съвет Сливен – едно решение. На следващо заседание не се приема
повторно върнатото решение.
На Общински съвет Нова Загора - две решения. Отменени са на следващо заседание.
Всички актове на областния управител се оповестяват на сайта на администрацията.
Цел 9
Ефективно управление, разпореждане, стопанисване и опазване на държавната
собственост
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
9.1 Разпореждане с терени държавна собственост чрез търг и по реда на чл.36 от
ЗС и чл.55 от ЗДС
9.2. Провеждане на процедури по предоставяне на имоти – държавна собственост
на общини и на държавни структури за осъществяване на функциите им
9.3.Извършване на периодични проверки на имотите- държавна собственост на
територията на областта
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Извършени са разпоредителни действия с 11 броя имоти-частна държавна
собственост. в т.ч.
а/ чрез търг – Продажба на имоти – частна държавна собственост. Реализирани
процедури: 3 бр., приход: 59 553,72 лева.
б/ по реда на чл.84 от ППЗДС – Продажба на земя – частна държавна собственост
на ФЛ/ЮЛ притежаващи собственост върху законно построена сграда в имота.
Реализирани процедури: 3 бр., приход: 150 833,52 лева.
в/ по реда на чл.36 от ЗС и чл. 45а от ЗДС – Прекратяване на съсобственост между
държавата и ФЛ/ЮЛ върху имот-частна държавна собственост, чрез продажба на частта
на държавата. Реализирани процедури: 4 бр., приход: 7891,2 лева.
Реализиран е приход в държавния бюджет в размер на 218 278,44 лева.
Чрез провеждане на 3 процедури по реда на чл. 15, ал. 2 от ЗДС бяха
предоставени за управление имоти-държавна собственост на няколко ведомства.
Предоставените имоти са 9 бр., в това число:
- На Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество е предоставен 1 бр.
имот за нуждите на Териториално бюро гр. Сливен.
- На Висшия съдебен съвет са предоставени 4 бр. сгради за нуждите на
Административен съд Сливен.
- На Община Твърдица са предоставени 1 бр. поземлен имот, ведно с построените
в него 4 бр. сгради за създаването на Общински музей.
По реда на чл.54 от ЗДС за периода няма реализирани процедури по този ред.
Извършена е проверка за спазване на ограничението по чл. 54, ал.3 от ЗДС на
поземлени имоти, находящи се в с. Тича, община Котел, с. Бяла паланка, община
Твърдища и гр. Шивачево, община Твърдица Не са констатирани нарушения, изпратен е
доклад до МС.
Извършена е проверка за спазване на условието на чл. 56, ал. 2 от ЗДС на имот,
находящ се в гр. Сливен. Не са констатирани нарушения, изпратен е доклад до МС.
Цел 10
Изработване на Областна здравна карта на област Сливен
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
10.1 Назначаване на комисия за изработване на Областна здравна карта на
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област Сливен
10.2 Провеждане на работни срещи на комисията за изготвяне, обсъждане и
приемане на Областна здравна карта на област Сливен
Със Заповед на министъра на здравеопазването от 26.01.2018 г. беше назначена
комисия за изработване на Областна здравна карта на област

Сливен

под

председателството на областния управител.
Областна администрация осъществи кореспонденция с включените в състава на
комисията организации с оглед координиране на дейностите и навременно изготвяне на
документа.
За осъществяване дейностите по изработване на Областна здравна карта в
Областна администрация бяха проведени 2 работни срещи. На първата среща беше
обсъдена координацията между институциите при разписване на проекта на документ. В
рамките на втората среща беше представен и обсъден проекта на Областна здравна карта,
бяха направени предложения и становища. Становищата на всички членове на комисията
бяха представени в писмен вид.
По време на срещата членовете на комисията се обединиха около становище,
включващо 5 предложения на комисията. Становището беше оформено в Приложение
към Областната здравна карта и подписано от всички членове.
Цялата документация и изготвената Областна здравна карта бяха изпратени в
Министерството на здравеопазването в определения срок.
Цел 11
Адекватно реагиране на всички адресирани към Областния управител
предложения, сигнали, искания на граждани, организации и омбудсмана
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
11.1. Периодични заседания на Комисията за работа с предложенията и
сигналите на граждани, организации и омбудсмана;
11.2. Подпомагане на Областния управител в приемните дни за граждани и
извършване на последващи действия и проверки по поставените от тях проблеми и
подадените сигнали.
За периода януари-декември 2018 г. са проведени 27 заседания на Постоянна
комисия за работа с предложенията и сигналите 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
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територията

на

областта.

В

съответствие

с

разпоредбите

на

Глава

8

от

Административнопроцесуалния кодекс са разгледани 32 предложения и сигнала, по
които са образувани 36 преписки.

Приключени са 30 от преписките, като: 20 от

постъпилите сигнали и предложения са препратени до компетентния орган или
институция; 4 са изпратените мотивирани отговори от областния управител; 8 от
сигналите са приети за сведение.
В по-голямата си част сигналите засягат проблеми отнасящи се до: силна музика
от нощно заведение, искане за изграждане на мост, замърсяване на село от ферма за
животни, проблеми с етажната собственост, незаконно строителство, некачествен
ремонт на гимназия, несъгласие за преминаване на едносменно обучение в училищата,
нарушаване на трудовото законодателство, запушване на канализацията в жилищен
блок, незаконен добив на облицовъчен камък, с което са превозвани, нередности
свързани с изграждането на православен храм в село, нарушаване на екологичния баланс
на земеделски земи от изграждане на утаители за глина, свободна паша на коне в
земеделски територии и населено място, искане за оспорване и спиране на
предварително изпълнение на решение на общински съвет Сливен, нахлуване в имот и
кражба, проблем с налягането на водата в жилищен блок в Нова Загора, провеждане на
мероприятия с корпоративна цел в училища и детски градини, лошо качество на
питейната вода в село, разрушена детска пейка в детска градина, замеряне с камъни на
подвижен железопътен състав на гара Нова Загора, искане на улично осветление и
контейнери за отпадъци във вилна зона и др.
Ежемесечно, както и при възникнала необходимост, се приемат граждани.
Проведени са 12 приемни дни. Общият брой на приетите граждани през приемните дни
и извън тях е 22 души. Извършени са последващи действия по техните законни искания.
Своевременно се уведомяват гражданите за предприетите действия и/или за разрешаване
на поставените проблеми. По въпроси, които не се отнасят конкретно до областна
администрация и не са в правомощията за решаване от областния управител, гражданите
са насочвани към компетентните органи и институции.
Цел 12
Добро административно обслужване и превенция на корупционните практики.
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
12.1 Контрол върху спазването на вътрешните правила
на системите за финансово управление и контрол /СФУК/;
12.2 Специализирано обучение на служителите, работещи в Центъра за
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административно обслужване;
12.3 Проучване удовлетвореността на потребителите от предоставените
административни услуги
Ежегодно се извършва преглед и оценка на всички вътрешни актове, за да бъдат
приведени в съответствие с настъпилите промени в правната рамка и идентифицирани
пропуски, които позволяват извършване на дейности, с корупционна насоченост във
вреда на държавата и обществения интерес.
Общият брой регистрирани преписки в областна администрация за 2018 г. е 4416
броя.
Ежемесечно се извършва контрол по изпълнението на поставените задачи.
В края на годината няма неприключени в законоустановените срокове преписки
по вина на администрацията.
През 2018 г. служители работещи в Центъра за административно обслужване
преминаха специализирано обучение за информационна и мрежова сигурност при
работа, както и две обучения пряко свързани с работата по административно
обслужване.
С цел насърчаване на гражданското общество за споделяне на мнения и подаване
на сигнали при случаите на корупция, продължава периодично да се провежда анкетно
проучване за удовлетвореността на гражданите от качеството на административното
обслужване в администрацията. През отчетния период се обобщиха и анализираха
резултатите от попълнените от потребителите на административни услуги анкети,
относно удовлетвореността от качеството на обслужване в Областна администрация
Сливен.
Направиха се следните изводи:
- Потребителите на административни услуги са удовлетворени от качеството на
обслужване по отношение на осигуряването на необходимата информация, бързината и
организацията на обслужването;
- Административните услуги се извършват в рамките на законоустановения срок.
- Отношението на служителите към посети-телите на администрацията е
любезно и отзивчиво.
- При поискване гражданите получават от администрацията информация за
нейната работа.
Осигурена е възможност за заплащане на предоставените услуги с ПОСТ.
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Цел 13
Ефективно и икономично разходване на бюджета на Областна администрация
Сливен
В изпълнение на оперативната цел беше планирана следната дейност:
13.1 Системна отчетност, постоянен мониторинг и контрол на разходите.
Извършване на ежемесечен и тримесечен мониторинг на риска.
През 2018 г. беше осъществяван непрекъснат контрол върху извършваните
разходи от администрацията по програми и дейности. Създаде се организация за
навременна оценка на предстоящи разходи, като се подбираха и финансираха найнеотложните задължения и ангажименти. Стремежът беше, финансовото управление да
се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно очертани приоритети. Поемаха
се и се погасяваха задължения само в рамките на утвърдения за 2018 г. бюджет, като не
се допусна поемането на ангажименти, необезпечени с бюджетен ресурс. Положиха се
усилия за намаляване размера на вземанията от контрагенти, както и размера на
задълженията към доставчици. Изготвения касов отчет към 31.12.2018 г. и
обяснителната записка към него, бяха приети от МС.

Цел 14
Ефективно управление на човешките ресурси чрез по- добра съгласуваност на
целите на областната администрация и работните планове, кариерното развитие и
повишаване на компетентността на служителите
В изпълнение на оперативната цел беше планирана следната дейност:
14.1.Осигуряване на съгласуваност на целите на ОА с целите на работните
планове на служителите.
В началото на 2018 г. се изготвиха индивидуалните работни планове на
служителите в администрацията като се отчетоха основните цели, преките задължения
и компетентностите, определени в длъжностните характеристики. Вниманието беше
насочено към това, определените цели в плановете на служителите да са в максимална
степен конкретни, постижими, съгласувани с целите на администрацията и измерими.
Цел 15
Осигуряване на ефективна работа на ОСС и Щаба за защита при бедствия за
изпълнение на задачите по ОМП
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
15.1 Поддържане в актуално състояние на Плана за защита при бедствия, Плана
за нарастване на готовността за работа във военно време и Плана за противодействие на
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тероризма
15.2 Осъществяване на наблюдение и координация на изпълнението на планове
в общините
През 2018 г. са определени приоритетите, разработен е, приет и въведен в действие
План за противодействие

на тероризма в областта. Разработени са мерки за

противодействие на тероризма във всички учреждения и институции. Проведени
заседания на областния съвет за сигурност за определяне на заплахите и
противодействия срещу тях.
Извършени са актуализации на съществуващите планове. Отдадени са указания за
подобряване на средата за сигурност . Проведени са съвещания и са набелязани мерки за
изпълнение.
Определени са приоритетите в работата. Създадена е организация и е подобрено
взаимодействието между институциите.

Цел 16
Публикуване и актуализиране, съгласно Решение на Министерски съвет, на
публична информация, която се поддържа от Областна администрация в Портала
за отворени данни в отворен машинночетим формат, позволяващ повторна
употреба.
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
16.1 Публикуване актуализация на Областната транспортна схема;
16.2 Публикуване актуализация на Регистър на военните паметници;
16.3 Публикуване на актуален Списък на имотите държавна собственост под
управление на Областен управител, годни за продажба с данъчна оценка над 10 000 лв.

Публикуваната публична информация от Областна администрация Сливен в
Портала за отворени данни се поддържа в актуално състояние.
Публикувани са: актуализация на Областната транспортна схема; Регистър на
язовирите на територията на област Сливен; актуализация на Регистъра на
военните паметници; актуален Списък на имотите държавна собственост под
управление на Областен управител, годни за продажба с данъчна оценка над 10
000 лв.

16

ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ И КОМИСИИ
Областен съвет за развитие
Съгласно Закона за регионалното развитие Областният съвет за развитие има
следните основни функции, свързани с управление на регионалното развитие в
областта: обсъжда и приема областната стратегия за развитие; обсъжда и съгласува
инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките
за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа; обсъжда и предлага
инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за
развитие, включително за финансиране на общински проекти; съдейства за осигуряване
на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в
страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното
развитие и териториалното сътрудничество; обсъжда и одобрява междинния и
окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по
предложение на областния управител.
През 2018 г. Областният съвет за развитие проведе едно заседание. На
заседанието беше Обсъден и одобрен Междинен доклад за изпълнение на Областната
стратегия за развитие на област Сливен 2014-2020 (Междинна оценка), както и
представен, обсъден и приет Актуализиран документ за изпълнение на областната
стратегия за развитие на област Сливен за периода 2018-2020. Беше обсъдена и
съгласувана Актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги
2016 – 2020.
Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Сливен
Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие е постоянно действащ
орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и
контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и
обучението на възрастни на регионално равнище. В изпълнение на тези дейностите
през 2018 г. Постоянната комисия по заетостта /ПКЗ/ към ОСР на Област Сливен
проведе четири заседания.
На първото заседание, проведено през месец февруари беше представено,
обсъдено и съгласувано предложението за държавен план-прием в VIII клас по
профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните
училища на областно ниво и предложението за държавен план-прием по профили и
професии в IX клас в профилираните и в професионалните гимназии, и в средните
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училища при условията на § 1, ал. 3 от Наредба № 10 за организацията на дейностите в
училищното образование на областно ниво.
Представена беше информация за провеждащото се първо проучване на
потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на
заетостта и за политиката по заетост през 2018 г.
Основни теми на второто заседание на комисията бяха:
- разработването на регионална програма за заетост на област Сливен –
приемане на предложение за състав на комисия за разработване на регионална
програма за заетост, одобряване на Методика за оценка на проектни предложения за
включване в регионалната програма, определяне размера на средствата по общини,
съобразно който да бъдат разработени проектни предложения за включване в
програмата.
- представяне на резултатите от проведеното първо за 2018 г. проучване на
потребностите на работодателите от работна сила.
На третото заседание на комисията беше представена и одобрена разработената
регионална програма за заетост на област Сливен и представена информация от
Областен информационен център за Индикативната годишна работна програма за 2018
година на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и актуални данни за изпълнението на
оперативната програма за област Сливен.
Тема на последното за годината заседание на Постоянната комисия по заетост
беше представяне на резултатите от проведеното второ за 2018 г. проучване на
потребностите на работодателите от работна сила и информация за дейностите по
подкрепа на безработни лица и процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Областен съвет по условия на труд /ОСУТ/
Областният съвет по условия на труд е орган за организация, координация и
сътрудничество при провеждането на регионалната политика за осигуряване
здравословни и безопасни условия на труд.
През 2018 г. Областният съвет по условия на труд проведе едно заседание, в
рамките на което бяха разгледани и обсъдени информации за: състоянието на
травматизма и професионалните заболявания в Сливенска област през 2017 г.; Анализ
на резултатите от проверките на Дирекция „Инспекция по труда” Сливен през I
тримесечие на 2018 г.; Законодателството свързано със здравословните и безопасни
условия на труд и защитата на интересите на работниците и служителите по отношение
на условията на труд.
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Областен съвет за координиране изпълнението на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги /Областен координационен съвет/
С цел координиране работата по изпълнение на целите, приоритетите и
конкретните дейности на Областната стратегия за развитие на социалните услуги със
заповед на областния управител е сформиран Областен съвет за координиране
изпълнението на стратегията.
През 2018 г. бяха проведени две заседание на Областния координационен съвет,
в рамките на които беше осъществено следното:
- Обсъдени и приети Доклад за междинно изпълнение на Областната стратегия
за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. и актуализация на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги.
- Представена и дискутирана Концепцията на Закон за социалните услуги.
- Представена Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ и Проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на Оперативната програма.
- Представени изпълнявани и предстоящи за изпълнение проекти и инициативи,
свързани

с

развитието

на

социалните

услуги,

социалното

включване,

деинституционализацията на територията на област Сливен.
Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към
областен управител на област Сливен
Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
/ОССЕИВ/ е консултативен и координиращ орган, който подпомага областния
управител на област Сливен в провеждането на държавната политика по отношение на
етническите и интеграционни въпроси на територията на област Сливен. ОССЕИВ
съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните
органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически
малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и/или на
интеграционното развитие на територията на област Сливен.
За отчетния период беше проведено едно заседание на ОССЕИВ. На заседанието
бяха приети отчет и индикативна програма за дейността на съвета, както и Доклад за
напредъка по изпълнението на Стратегия на област Сливен за интеграция на ромите за
2017 г. Беше представена информация за актуализираните общински планове и за
Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
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интегрирано проектно предложение по ОП РЧР и ОП НОИР „Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование“ – компонент 1, сред допустимите бенефициенти на която са общините
Сливен и Твърдица.
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата /ОКБДП/
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата заседава на
основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, в изпълнение на §1 ал. 3 от
Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата (ЗДП). Тя има за задача
да координира и контролира решаването на проблеми по безопасността на движението в
област Сливен.
През 2018 г. беше проведено едно заседание на Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата, на което беше приет отчет по изпълнението на мероприятията от Плана
за действие за изпълнение на Областната стратегия за подобряване безопасността на движението
по пътищата в област Сливен за 2017 г. и План за действие за 2018 г.
Беше представен Анализ на състоянието на безопасността на движението по пътищата на
Област Сливен от началото на 2018 г. и мерки за ограничаване и намаляване на
пътнотранспортните произшествия и последиците от тях през предстоящия активен летен период
на движение от сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Сливен.
Проведе се дискусия по актуални проблеми на пътната безопасност:
- Промените в Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен, с които са
въведени ограничения за движението на пътни превозни средства с животинска тяга по
булевардите и улиците в широкия център в областния град.
- Състояние на пътните знаци.
- Телефонни разговори по време на управление на автомобила.
- Придвижване на велосипедистите.
- Поставяне на камери и часовников механизъм /брояч/ на светофарните уредби на възлови
кръстовища в града.

Областната епизоотична комисия
Областната епизоотична комисия е постоянно действащ консултативен орган
към областния управител за прилагане на мерките по здравеопазване на животните.
Комисията се свиква при опасност от възникване и разпространение или възникнало
вече огнище на заразна болест по животните на територията на страната.
През 2018 г. бяха проведени две заседания на Областната епизоотична комисия.
На

12.07.2018

г.

беше

проведено

първото

заседание

във

връзка

с

неблагоприятната епизоотична обстановка по отношение на заболяването Африканска
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чума по свинете в Европа и констатираните огнища в Румъния. Членовете на комисията
бяха запознати с характеристиките на заболяването и неговото разпространение.
Набелязани бяха мерки, свързани с редуциране плътността на популацията от дива
свиня на територията на България до приемливи нива от 0.3-0.5/1 км2 площ на
територията на страната.
На 04.09.2018 г. е проведено второто заседание на комисията във връзка с
регистрираното огнище на заболяването „африканска чума по свинете“ в страната.
Целта на срещата беше да се предотврати появата и разпространението на
заболяването, като беше дадена информация за него и препоръки за предпазване и
предотвратяване на появата му.
Областен съвет по сигурността /ОСС/
В изпълнение на указанията и плана за работа през 2018 година в Областния съвет
по сигурност са разработени документите касаещи отбранително мобилизационната
подготовка в областта и повишаване на сигурността на населението.
Разработен и приет в действие е план за противодействие на тероризма. В
прилагането на плана са разработени и стиковани планове на общините и обектите от
критичната инфраструктура. Същите са съгласувани и въведени в действие и изпълняват
предназначението си по осигуряване на населението със защита в съответствие с нивото
на заплаха и риск.

Актуализиран е плана за защита на населението от бедствия в

променливата му част и приложенията отнасящи се до изпълнение на спасителни и
неотложни аварийни спасителни работи.
Подобрено е функционирането на залата за управление на областта при бедствия.
Същата осигурява адекватна видеоконферентна връзка с органите за управление и
общините от областта. Въведена е компютърна система за оповестяване и обмен на
информация между потребителите от всички нива на свързаност на администрацията.
Изпълнява се носенето на непрекъснато дежурство от групата на оперативните
дежурни, всички получени сигнали на телефона на оперативния дежурен са отработени от
изпълнителните органи, осигурено е взаимодействието между институциите и областна
администрация.
Проведени

са

плановите

тренировки

по

използването

на националната

съобщителна система за изпълнение на задачите между Областна администрация и
Националния военно команден център. Проведените тренировки по оповестяването на
областта осигуриха нормално функциониране на протичането на информацията и
своевременното и обработване. Проведена е тренировка по проверка функционирането на
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сиренната система за оповестяване на населението, същата показа висока степен на
изпълнени на сигнала за оповестяване.
В изпълнение на годишния план за работа по отбранително мобилизационната
подготовка за 2018г. ОСС проведе две планови

заседания. Темите на проведените

заседания бяха свързани с противодействието на тероризма и подобряването на
военновременната система за работа от щабовете на всички нива в областта. Разработена
е нова методика за работа на Областния съвет по сигурност.
Дискутирани са

актуални въпроси по осигуряване на сигурността в областта,

участниците в областния съвет по сигурността запознаха председателя на съвета с
възможностите за действие при всякакви ситуации на подчинените им звена.
През м. октомври се проведе разширено съвещание по готовността за посрещане
на есенно зимния сезон 2018/2019 година, участниците в заседанието запознаха областния
управител с предприетите мерки и извършените дейности по недопускане ритмичното
изпълнение на задълженията на институциите по осигуряване на нормални условия на
работа.
За подобряване на работата в общините са проведени три методически съвещания
със служителите по отбранително мобилизационна подготовка в общините.
За дневния ред на съвещанията, участниците изложиха възможностите за
изпълнение на задачите които са поставят пред тях, дадени бяха указания за изпълнение
на задачите по отсрочване и подобряване на работата на общинските администрации в
условия на възникване на военно политическа заплаха, което подобри организацията за
изпълнението на новоприетите

нормативни документи. Обсъдена бе новоприетата

Концепция по отбранително мобилизационна подготовка.
Областна комисия „Военни паметници”
Областната комисия „Военни паметници” имаше за цел да оптимизира
взаимодействието, в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на
централната администрация, органите за местно самоуправление, обществените
организации, сдружения и граждани за изпълнението на изискванията за прилагане
Закона за военните паметници и тяхното опазване. За целта се осигури взаимодействие с
представителите на общините и комисията. Актуализиран е съставът на комисията.
През м. март се проведе заседание на областната комисия „Военни паметници”.
Заседанието се проведе във връзка с докладите на общините за настъпили промени в
актуалното състояние или местонахождение на вече регистрирани в Областния регистър
„Военни паметници” и постъпила информация от общините за необходимостта от
средства за ремонт и възстановяване на паметниците.
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Всички обосновани искания са представени като искане за годишно финансиране
на дейността пред дирекция „Социална политика“ на Министерство на отбраната. Висока
активност при извършването на дейностите показаха общините Сливен, Нова Загора и
Котел, представени бяха обосновани финансови разчети за извършване на отпускането на
необходимите финансови средства. В размера на отпуснатите средства са извършени
ремонтни дейности и поддръжка на паметниците предвидени за освежаване и
подобряване. През 2019 година ще продължи дейността по финансиране исканията на
общините за поддръжка на военните паметници.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: /П/
ЧАВДАР БОЖУРСКИ
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