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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 2020 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 2020 г. цели и дейности, както и постигнатите резултати.
Цел 1
Съдействие за социална интеграция на уязвимите групи
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
1.1. Осъществяване на наблюдение и контрол на изпълнението на актуализираната
Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 и Стратегия на област
Сливен за интегриране на ромите (2012-2020)
1.2. 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 и Стратегията на област Сливен за
интегриране на ромите (2012 –2020) са изготвени Годишни доклади за 2019 г. за
наблюдение на изпълнението на двете стратегии.
Поради неблагоприятната епидемична обстановка в област Сливен през почти
цялата 2020 г., координирането на въпросите и дейностите, свързани със социалните
услуги и социалното включване на уязвими групи се осъществяваше чрез регулярна
кореспонденция със заинтересованите страни и партньори.
Беше осъществена кореспонденция с общините и обобщена информационна карта
за извършване на мониторинг по прилагането на Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.
Изготвена беше информация до Министерство на труда и социалната политика за
осъществени и предвиждани политики в областта на правата на хората с увреждания.
Популяризирана беше информация за конкурс за стипендии за студенти от ромски
произход на Ромския образователен фонд.
С участието на представители на Областна администрация Сливен в края на 2020
г. беше проведена онлайн работна среща, организирана от УНИЦЕФ България за
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представяне на пилотен проект на УНИЦЕФ за Европейска гаранция за детето.
След проведена кореспонденция беше подписан Меморандум за разбирателство и
сътрудничество за изпълнение пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ между
УНИЦЕФ България, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на
здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерски съвет и
областните управители на областите Бургас, Стара Загора и Сливен.
Цел 2
Подкрепа за равен достъп до качествено образование, приобщаване и личностно
развитие на децата и учениците
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
2.1 Разработване на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците (2021 – 2022)
2.2 Координация на дейностите за обхващане и задържане на децата и учениците
в образователната система
През 2020 г. Областна администрация Сливен инициира процес на стратегическо
планиране по отношение подкрепата за личностно развитие на децата и учениците. За
тази цел беше сформирана със заповед на областния управител работна група, бяха
събрани и обобщени статистически данни и информация и изготвен анализ на
потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Назначената
работна група разработи анализ на областно ниво, въз основа на който беше разписана в
проектен вид Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците за периода 2021 – 2022 г.
Предстои консултиране на стратегията със заинтересованите страни и приемането
и от Областния съвет за развитие.
По отношение координацията на дейностите за обхващане и задържане на децата
и учениците в образователната система, през 2020 г. са проведени 2 заседания на
Областния координационен център за изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 г., на които
са обсъждани 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 за реализация на Механизма, координацията между
институциите при случаи на деца и/или семейства под карантина, които подлежат на
обход, спазването на противоепидемичните мерки в дейността на екипите за обхват и др.
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Осъществена беше кореспонденция относно достъпа на Регионалните управления
на образованието до информацията в Регистъра на лицата, поставени под карантина, и
на потвърдените случаи на COVID-19, както и относно наложените наказания по реда на
чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование на ученици с отсъствия
по неуважителни причини.
Проведена беше работна среща с директори на училища, работодатели,
работодателски

организации,

представители

на

Регионално

управление

на

образованието, общини, дирекции „Бюро по труда“ във връзка с планиране на държавния
план-прием за учебната 2020/2021 г.
Осъществена беше кореспонденция, събрана информация и обобщени и
изпратени в ДАЗД данни за осъществените дейности за закрила на деца с изявени дарби
в област Сливен.

Цел 3
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 за 2020;
4.2 Отчет по изпълнението на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.;
По отношение планирането на младежката политика на областно ниво през 2020 г.
са изготвени в табличен вид конкретно планирани и разписани мерки и дейности за 2020
г. за всяка община. Те са изготвени на база осъществена кореспонденция и събрана
информация от общините в областта.
Въз основа на отчетите на общините е изготвен и Отчет за 2019 г. за област Сливен
по изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020), ведно с Аналитична
справка към него.
Цел 4
Съдействие за ограничаване на безработицата и създаване на нови работни
места в областта
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
4.1 Подкрепа реализацията на мерки, проекти и регионални програми за заетост и
повишаване качеството на работната сила
4.2 Разработване и изпълнение от Областна администрация на проекти и програми
за заетост
4.3 Организиране и провеждане на проучване на потребностите на работодателите
4

от работна сила.
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 2020 г. комисията проведе една работна среща във връзка с
предварително обсъждане на държавния план-прием, едно присъствено заседание и 2
процедури за неприсъствено вземане на решения от членовете на ПКЗ, свързани с:
предварително обсъждане на необходимостта от кадри по специалности и професии в
област Сливен; утвърждаване на държавния план прием в системата на професионалното
образование и обучение; проведени 2 проучвания на потребностите на работодателите от
работна сила; разработване и одобряване на Регионална програма за заетост на област
Сливен.
През 2020 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 общо 54 безработни лица /51 безработни лица, назначени
през 2020 г. и 3 лица с продължаваща от 2019 г. заетост/, както следва:
- 49 безработни лица по Регионална програма за заетост на област Сливен
- 1 лице по НП „Помощ за пенсиониране“;
- 1 лице по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания;
- продължена от 2019 г. заетост на 3 безработни лица: 2 по НП „Помощ за
пенсиониране“, 1 лице по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания.
В изпълнение на мерките за повишаване качеството на работната сила, със Заповед
на областния управител на област Сливен през 2019 г. беше сформирана Областна
координационна група за учене през целия живот. През 2020 г. се проведе едно присъствено
заседание на координационната група, в рамките на което беше представена информация и
споделен опит относно обучението на възрастни, включително и в условия на Ковид-19.
В съответствие с изискванията на Закона за насърчаване на заетостта през 2020 г. се
проведоха две проучвания на потребностите на работодателите от работна сила: през месец
февруари и през август/септември. За целите на двете проучвания беше осъществено:
- Публикуване на информация за провеждащото се проучване.
- Сформиране със заповед на областния управител на работна група към
Постоянната комисия по заетост, която организира набирането на информация.
- Информиране с писмо на областния управител на членовете на Постоянната
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комисия по заетост, работодателски организации, за провеждането на проучването.
- Обобщаване от работната група на резултатите от анкетирането на работодатели.
- представяне и обсъждане на резултатите от проучването с Постоянната комисия
по заетост.
Цел 5
Популяризиране на кохезионната политика на ЕС за програмен период 2014-2020.
Повишаване информираността за културното многообразие, ролята и приоритетите
на Европейския съюз
В изпълнение на оперативната цел беше планирана следната дейност:
5.1 Организиране на информационни събития за представяне възможностите за
финансиране по оперативните програми
Поради неблагоприятната епидемиологична обстановка в област Сливен през почти
цялата 2020 г., не бяха проведени планираните присъствени информационни събития за
популяризиране на кохезионната политика на ЕС.
Повишаването на информираността на гражданите за приоритетите на Европейския
съюз се осъществяваше чрез популяризиране на информация онлайн.
Регулярно на интернет сайта на Областна администрация Сливен е публикувана
актуална информация за възможностите за финансиране по оперативните програми и
съществуващите възможности за финансиране на инициативи и проекти на местно и
регионално ниво.
Представител на Областна администрация Сливен взе участие в организирани
фокус групи за обсъждане и дефиниране на целите за развитие на община Сливен, които да
залегнат в Плана за интегрирано развитие на Община Сливен за периода 2021-2027 г.
Цел 6
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:

6.1 Извършване на проверка преди подписване на анексите към договорите за
целево финансиране
6.2 Извършване на проверка на референтните стойности на допустимите дейности
6.3 Наблюдение на процеса по обновяване на жилищните сгради по програмата
През 2020 г. постъпиха и бе извършена проверка на 31 преписки с документи,
представени на областния управител, свързани с изпълнението на Национална програма за
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енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Съгласно утвърдените „Правила за мониторинг на референтните стойности за
допустимите дейности при изпълнение на НПЕЕМЖС“ са извършени, както следва:
- проверка на сключените договори с външни изпълнители за изпълнение на
допустимите дейности –за 1 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:
- Регистър за общия напредък по програмата и Регистър за обществените поръчки
– 4 бр.;
Съгласно указанията, дадени от МРРБ, са извършени проверки, свързани с
подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка за 1 сграда, както
и проверки на 20 многофамилни жилищни сгради, за които е издаден Констативен акт
образец 15 за установяване на годността за приемане на строежа.
Проверени са 17 бр. окончателни досиета с техническа документация на
многофамилни жилищни сгради.
Цел 7
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:
7.1 Превантивен контрол на предложенията за обсъждане в Общинските съвети.
7.2 Контрол по законосъобразността на приетите решения от общинските съвети.
7.3 Контрол по законосъобразност на актовете и действията на кметовете на
общините.
7.4 Оповестяване на актовете на областния управител.
През 2020 г. общинските съвети от Област Сливен проведоха 56 бр. заседания, на които приеха 989 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.:
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Общински съвет Сливен – 400 решения;
Общински съвет Нова Загора – 221 решения,
Общински съвет Котел – 160 решения и
Общински съвет Твърдица – 208 решения.
Беше констатирано, че 4 бр. решения са приети в противоречие с изискванията на
материалния закон, поради което със заповеди на областния управител три от тях са
върнати на общинските съвети за ново обсъждане, а едно е оспорено пред
Административен съд Сливен, както следва: на Общински съвет Твърдица – три решения
върнати за ново обсъждане и едно решение оспорено пред Административен съд Сливен.
Всички актове на областния управител се оповестяват на сайта на администрацията.

Цел 8
Ефективно управление, разпореждане, стопанисване и опазване на държавната
собственост
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
8.1 Разпореждане с терени държавна собственост чрез търг и по реда на чл.36 от
ЗС и чл.55 от ЗДС
8.2. Провеждане на процедури по предоставяне на имоти – държавна собственост
на общини и на държавни структури за осъществяване на функциите им
8.3.Извършване на периодични проверки на имотите-държавна собственост на
територията на областта
8.4 Съставяне на актове за държавна собственост при влизане в сила на кадастрална
карта за имотите - държавна собственост /чл. 71, ал. 1 от ЗДС/
През 2020 г. не са извършени разпореждания с имоти частна държавна собственост
чрез търг и по реда на чл. 36 от ЗС и чл. 55 от ЗДС. Проведени са два търга-един за
отдаване под наем на част от имот държавна собственост и един за продажба на имот
държавна собственост. Търговете са закрити поради неявяване на кандидати.
По реда на чл. 15, ал. 2 от ЗДС - Предоставяне за управление на имоти-държавна
собственост на ведомства и общини, е реализирана 1 процедура, като 1 имот е предоставен
за управление на Министерство на правосъдието за нуждите на ГД „ИН“, Затвор – Сливен.
През 2020 г. няма реализирани процедури по реда на чл.54 от ЗДС.
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
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Твърдица 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.
Общият брой утвърдени актове за държавна собственост през 2020 г. е 408 бр., от
които 347 бр. за имоти частна държавна собственост и 61 бр. за имоти публична държавна
собственост.
Цел 9
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:
9.1. Периодични заседания на Комисията за работа с предложенията и сигналите
на граждани, организации и омбудсмана
9.2. 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 2020 г. са проведени 38 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 територията на
областта.
В съответствие с разпоредбите на Глава 8 от Административнопроцесуалния
кодекс са разгледани 42 предложения и сигнала, по които са образувани 36 преписки.
Приключени са 26 от преписките, като: 32 от постъпилите сигнали и предложения
са препратени до компетентния орган или институция; 4 са изпратените мотивирани
отговори от областния управител; 6 от сигналите са приети за сведение.
В по-голямата си част сигналите засягат проблеми отнасящи се до: проблеми с
канализацията в жилищни сгради, проблеми с питейната вода в някои села, свободно
движение на животни по републиканските пътища на територията на област Сливен,
незаконно строителство, лоша пътна настилка и др.
Ежемесечно, както и при възникнала необходимост, се приемат граждани. Предвид
създалата се епидемична обстановка са проведени 4 приемни дни. Общият брой на
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приетите граждани през приемните дни и извън тях е 6 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 10
Добро административно обслужване и превенция на корупционните практики.
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
10.1 Контрол върху спазването на вътрешните правила на системите за финансово
управление и контрол /СФУК/;
10.2 Специализирано обучение на служителите, работещи в Центъра за
административно обслужване;
10.3 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 2020 г. е 4682
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 2020 г. са актуализирани Хартата на клиента и Вътрешните правила за
организацията на административното обслужване в Областна администрация Сливен.
През 2020 г. служители работещи в Центъра за административно обслужване
преминаха 2 обучения.
С цел насърчаване на гражданското общество за споделяне на мнения и подаване
на сигнали относно административното обслужване и при случаите на корупция,
продължава периодично да се провежда анкетно проучване за удовлетвореността на
гражданите от качеството на административното обслужване в администрацията, както
и анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали.
Резултатите от попълнените анкети за периода януари – декември 2020 г. бяха
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обобщени и анализирани, като анализът отчете, че:
- 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 посетителите на администрацията е любезно
и отзивчиво.
- При поискване гражданите получават от администрацията информация за
нейната работа.
Анализът на сигнали, предложения, жалби и похвали отчете, че няма постъпили
такива във връзка с качеството на административното обслужване, осъществявано от
Областна администрация Сливен.
През 2020 г. бяха въведен още 3 канала за проучване мнението на потребителите
относно качеството на административното обслужване:
- провеждане на консултации със служителите;
- извършване на наблюдения по метода "таен клиент";
- анализ на медийни публикации.
Въз основа анализ и обобщаване на всички канали за проучване мнението на
потребителите, беше изготвен Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите
от административното обслужване в Областна администрация Сливен за периода
01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
С участието на представители на неправителствени организации на гражданите и
бизнеса е проведено обсъждане и консултиране на получената и анализираната
информация за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване
в Областна администрация Сливен.
Цел 11
Ефективно и икономично разходване на бюджета на Областна администрация
Сливен
В изпълнение на оперативната цел беше планирана следната дейност:
11.1 Системна отчетност, постоянен мониторинг и контрол на разходите.
Извършване на ежемесечен и тримесечен мониторинг на риска.
През 2020 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
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се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно очертани приоритети. Поемаха
се и се погасяваха задължения само в рамките на утвърдения за 2020 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 раз-мера на задълженията към доставчици.
Изготвеният касов отчет към 31.12.2020 г. и обяснителната записка към него, бяха
прие-ти от МС.

Цел 12
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 бяха планирани следните дейности:
12.1.Осигуряване на съгласуваност на целите на ОА с целите на работните планове
на служителите.
12.2 Участие на служителите на администрацията в обучения и семинари в т.ч.
обучения за професионално и служебно развитие към ИПА.
В началото на 2020 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.
През 2020 г. 1 новоназначен служител на Областна администрация Сливен премина
успешно обучение за служебно развитие. 24 служители преминаха 12 обучения в областта
на управление на администрацията, правни аспекти на административната дейност,
комуникация, работа в екип, управление на времето, управление на човешки ресурси,
финансово и стопанско управление, информационни системи и дигитални умения.
Цел 13
Осигуряване на ефективна работата на ОСС и организиране дейността на
Областния съвет за намаляване риска от бедствия
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
13.1 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
13.2 Разработване на Програма за намаляване на риска от бедствия
13.3 Приемане и съгласуване на Общинските планове за защита при бедствия
13.4 (допълнена дейност) Обследване на техническото и експлоатационно състояние
на язовирните стени и съоръженията към тях и класифициране на язовирите в областта.
Въведени са в действие заповеди и указания на Областния управител по
изпълнението на постановления на Министерския съвет отнасящи се до отбранително
мобилизационната подготовка и овладяване на епидемиологичната обстановка с COVID 19.
Създадена е организация и взаимодействие между институциите.
Проведени са 4 заседания на Областния съвет за сигурност в намален състав за
определяне на мерки за овладяване на епидемиологичната обстановка и борба с COVID 19.
Проведени са съвещания и набелязани мерки за изпълнение на мероприятията,
свързани със сигурността.
Определени са приоритетите в работата по отношение защита от бедствия.
Определен е модел за действие за изпълнение на набелязаните мерки и отчитане на
резултатите.
Оказана е помощ на общините при разработване на общински планове за защита при
бедствия. Разработени са планове за защита при бедствия в част от общините, тече процес
на разработване в останалите общини.
В допълнение към планираните в началото на 2020 г. дейности, Областна
администрация Сливен организира и осъществи обследване на техническото и
експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и
класифициране на язовирите в областта.
През 2020 г. със заповед на областен управител на Област Сливен бе назначена
междуведомствена комисия за ежегодно обследване на техническото и експлоатационно
състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Основната цел бе да се
класифицират язовирите в областта по реда на Закона за водите и Наредбата за условията
и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и
съоръженията към тях и за осъществяване на контрол на техническото състояние, както и
да се установи готовността за безопасна експлоатация на язовирните стени и
съоръженията към тях.
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Съгласно измененията в закона, комисията ги класифицира в три групи, според
степента им на потенциална опасност. Извърши се проверка на 60 язовира от първа и втора
степен на потенциална опасност. За всеки един от язовирите е изготвен протокол.

Цел 14
Публикуване и актуализиране, съгласно Решение на Министерски съвет, на
публична информация, която се поддържа от Областна администрация
Портала за отворени данни в отворен машинночетим формат, позволяващ
повторна употреба.
В изпълнение на оперативната цел беше планирана следната дейност:
14.1 Поддържане в актуално състояние на публикуваната от Областна
администрация информация в Портала за отворени данни.
Публикуваната публична информация от Областна администрация Сливен в
Портала за отворени данни се поддържа в актуално състояние.
Цел 15
Координиране изпълнението на дейностите за подобряване безопасността на
движение по пътищата в област Сливен
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
15.1 Ефективно осъществяване дейността на Областната комисия по безопасност
на движението по пътищата /ОКБДП/.
15.2 Разработване на Годишен доклад за 2019 г. и План-програма за 2020 г. за
изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата.
Предвид епидемичната обстановка, през 2020 г. са проведени едно заседание, две
писмени процедури за неприсъствено вземане на решение и едно неприсъствено
представяне на информация от членовете на Областната комисия по безопасност на
движението по пътищата, свързани с планиране, обсъждане и отчитане на дейностите за
изпълнение на областната политика по БДП.
Осъществена е регулярна кореспонденция с членовете на ОКБДП и Държавна
агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/. Системно са изпълнявани
методически указания на Агенцията, свързани с подобряване на безопасността на
движението по пътищата.
Актуализирани са Правилата за състава и дейността на ОКБДП съобразно указания
на ДАБДП.
ОКБДП се запозна и изрази становище по изготвената Национална стратегия за
безопасност на движението по пътищата в РБ и План за действие към нея.
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Членове на комисията взеха участие в 3 онлайн обучения, организирани от ДАБДП.
В началото на 2020 г. беше събрана информация от членовете на ОКБДП и бяха
изготвени Годишен доклад за 2019 г. и План-програма за 2020 г. за изпълнение на
областната политика по безопасност на движение по пътищата.
Текущо през годината е събирана от членовете на ОКБДП и обсъждана информация
за изпълнението на планираните дейности по БДП.
В изпълнение на методически указания на ДАБДП, общинските администрации,
съвместно с представители на ОД на МВР, извършиха обходи и изготвиха доклади от
огледите на общинска и улична пътна мрежа преди настъпване на есенно-зимен сезон
2020-2021 г. На база техните доклади беше изготвен Доклад на областно ниво.
В началото на месец декември 2020 г. беше осъществен процес на събиране на
информация от членовете на ОКБДП и изготвена План-програма за изпълнение на
областната политика по БДП за 2021 г.

ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНИТЕ СЪВЕТИ И КОМИСИИ
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
2019 г. Постоянната комисия по заетостта /ПКЗ/ към ОСР на Област Сливен проведе една
работна среща и четири заседания.
В изпълнение на тези дейности през 2020 г. и предвид усложнената
епидемиологична обстановка Постоянната комисия по заетостта /ПКЗ/ към ОСР на
Област Сливен проведе една работна среща, едно присъствено заседание и две
процедури за неприсъствено вземане на решения, свързани с:
Работна среща – 09.01.2020 г., с цел да се направи предварително обсъждане на
необходимостта от кадри по специалности и професии в област Сливен, за да се стигне
до най-доброто решение за държавен план-прием. Освен представители на Постоянната
комисия по заетост, в срещата взеха участие и директори на училища в област Сливен.
Първо заседание – 14.02.2020 г., свързано с утвърждаване на държавния план
прием в системата на професионалното образование и обучение и стартиране на първо
за 2020 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила.
15

Процедура за неприсъствено вземане на решения от ПКЗ, проведена в периода
11.06.2020 г. – 15.06.2020 г. във връзка със стартирала процедура за разработване на
регионална програма за заетост на област Сливен за 2020 г. и необходимостта ПКЗ да
предложи състав на комисия за разработване на регионална програма за заетост за област
Сливен за 2020 г., да приеме Методика за оценка на проектни предложения за включване
в регионална програма за заетост и да определи средствата по общини, в рамките на
определения за областта финансов ресурс за разработване на регионална програма през
2020 г.
Процедура за неприсъствено вземане на решение от ПКЗ, проведена в периода
24.06.2020 г. – 26.06.2020 г. за одобряване на регионалната програма за заетост.
Постоянната комисия по заетост осъществи съдействие при провеждане на
второто за 2020 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила. Чрез
писмена кореспонденция бяха обсъдени резултатите от анкетирането на работодателите
от област Сливен.
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 §1а, ал. 2 и 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 2020 г. беше проведено едно заседание, две писмени процедури за неприсъствено
вземане на решение и едно неприсъствено представяне на информация от членовете на Областната
комисия по безопасност на движението по пътищата, свързани с планиране, обсъждане и отчитане
на дейностите за изпълнение на областната политика по БДП.
В края на месец януари 2020 г. беше взето неприсъствено решение от членовете на
комисията за одобряване на разработените Годишен доклад за дейността по подобряване на
безопасността на движението по пътищата в област Сливен за 2019 г. и План-програма за
изпълнение на областната политика по БДП за 2020 г.
В началото на месец юли 2020 г. членовете на ОКБДП подготвиха информация за
изпълнението през първото полугодие на дейностите по безопасност на движението по пътищата и
План-програмата за 2020 г. Информацията беше представена чрез онлайн кореспонденция.
На 16.09.2020 г. се проведе присъствено заседание на ОКБДП. Заседанието започна с
мероприятие за отбелязано началото на кампанията Дни на безопасността на пътя на Европейската
мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL и обявения за България Ден без загинали на пътя
– 16 септември 2020 г. Заседанието продължи с представяне на информация за предприетите
действия по безопасност на движението по пътищата от институциите в област Сливен, обсъждане
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на предстоящи учения за действие при ПТП, както и обсъждане на проект на Правилник за
дейността на ОКБДП и предстоящите дейности за привеждане работата на комисията в
съответствие с новия правилника.
В изпълнение на методически указания на ДАБДП, общинските администрации, съвместно
с представители на ОД на МВР, извършиха обходи и изготвиха доклади от огледите на общинска и
улична пътна мрежа преди настъпване на есенно-зимен сезон 2020-2021 г. На база техните доклади
беше изготвен Доклад на областно ниво.
В края на месец ноември 2020 г. беше осъществен процес на събиране на информация от
членовете на ОКБДП и изготвена План-програма за изпълнение на областната политика по БДП за
2021 г.
В периода 04.12.2020 г. – 09.12.2020 г. се проведе процедура за неприсъствено вземане на
решения от ОКБДП за:
- Приемане на проект на План-програма за изпълнение на областната политика по
безопасност на движението по пътищата за 2021 г.
- Приемане на Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на
комисията /изготвени съгласно указания на ДАБДП/.
- Приемане на график за заседанията на комисията през 2021 г.
- Приемане на Доклад за област Сливен от оглед на общинска и улична пътна мрежа преди
настъпване на есенно-зимен сезон 2020-2021.

Областна 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 2020 година бяха проведени 6 заседания на Областната епизоотична
комисия.
Първото заседание беше проведено във връзка с констатирано огнище на
заболяването Африканска чума по свинете на територията на област Сливен – с. Боров
дол, община Твърдица. Бяха обсъдени и предприети конкретни мерки за ликвидирането
и неразпространението на заболяването АЧС.
Второто заседание на комисията се проведе във връзка с необходимостта от
привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на област Сливен по
отношение Инфлуенца по птиците. На заседанието бяха набелязани конкретни мерки за
предотвратяване появата и разпространението на заболяването на територията на
областта.
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Във връзка с констатирано огнище на територията на област Пловдив на болестта
Инфлуенца по птиците се проведе трето заседание на Областната епизоотична комисия.
Обсъдени бяха спешни мерки за предотвратяването на възникване на заболяването на
територията на област Сливен.
В края на първото и началото на второто полугодие се свикаха две заседания във
връзка с инвентаризация на всички животновъдни обекти за отглеждане на свине – лични
стопанства, в т.ч. обекти за нерегламентирано отглеждане на свине и извършване на
проверка за наличието на лични стопанства, в които се отглеждат свине без
собствениците им да са подали заявление за регистрация на стопанствата по чл. 137 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Последното шесто заседание за годината се проведе във връзка с необходимостта
от привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на област Сливен по
отношение Инфлуенца по птиците. На заседанието бяха набелязани конкретни мерки за
предотвратяване на проникването на болестта инфлуенца по птиците на територията на
областта.

Областен съвет по сигурността /ОСС/
В изпълнение на указанията и плана за работа през 2020 година в Областния съвет
по сигурност са разработени документите регламентиращи дейностите по отбранителномобилизационната подготовка в областта и повишаване на сигурността на населението.
Извършена е актуализация на плана за защита на населението от бедствия в
променливата му част и приложенията отнасящи се до изпълнение на спасителни и
неотложни аварийни спасителни работи.
Поддържа

се

система

за

видеоконферентно

управление

на

областните

администрации в страната.
Осигурено е качественото изпълнение по носенето на непрекъснато дежурство от
групата на оперативните дежурни, чрез провеждане на изпити и подобряването на състава
на групата. Всички получени сигнали към оперативния дежурен на областния съвет по
сигурност 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 военнокоманден център.

18

Проведените тренировки по оповестяването на областта осигуряват нормално
функциониране на протичането на информацията и своевременното и обработване.
Проведена е тренировка по проверка функционирането на сиренните системи 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 2020г. ОСС проведе четири непланови заседания с насоченост преодоляване
на

причините

и

ограничаване

на

последствията

от

разпространението

на

епидемиологичната вълна от COVID - 19.
През м. октомври се проведе разширено съвещание по готовността за посрещане на
есенно зимния сезон 2020/2021 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 две 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, разпоредени са 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. Извършени са проверки касаещи
въпросите по отбранително-мобилизационната подготовка в общините, определени са
въпросите изискващи по-висока степен на внимание в общините и са указани срокове за
разрешаването им.
Организирано е изпълнението на Постановления на Министерския съвет № 61/2019,
№ 31/2019 и №159/2018.
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.
През м. март се проведе дистанционно заседание на областната комисия „Военни
паметници”. Заседанието се проведе във връзка с докладите на общините за настъпили
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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.
Осигурени са заявените средства и са усвоени по предназначение. Изпълнението на
мероприятията по възстановяване на паметника на VІ-ти артилерийски полк в град Сливен
доведоха до отливане и подмяна на нарушената фигура на артилериста и подмяната и с
бронзова отливка, в изпълнение на плана за възстановяване на паметника от община
Сливен.
В размера на отпуснатите средства са извършени ремонтни дейности и поддръжка
на останалите належащи за ремонт паметници.
Изготвени са отчети по изпълнението на извършените дейности и изготвянето на
отчети за разходваните финансови средства.
Областен кризисен щаб /ОКЩ /
С цел превенция разпространението на COVID-19 със Заповед № РД-11-10005/26.02.2020 г. на областния управител на област Сливен беше сформиран Областен
кризисен щаб. Областният кризисен щаб подпомага областния управител, оказва
съдействие и координация на действията, свързани с превенция разпространението на
Коронавирус в страната. През 2020 г. заседанията, които се проведоха бяха ежемесечни, а
в усложнената епидемиологична ситуация и ежеседмични.
-

Обсъждаха се указания, препоръки и мерки за намаляване риска от заболяване и

разпространение на COVID-19;
-

Изготвени са заповеди с временни ограничения, съобразно заповедите на

Министъра на здравеопазването във връзка с обявеното извънредно положение;
-

По време на усложнена епидемиологична обстановка, ежедневно се събира и

обобщава информация във връзка със заболеваемостта, броя на карантинирани, извършени
проверки, спазване на мерки на територията на областта;
-

Осигурени фургони за нуждите на спешните мобилни екипи на МБАЛ „д-р Иван

Селимински“ гр. Сливен, МБАЛ „Царица Йоанна“ гр. Сливен и МБАЛ Сливен към ВМА
София.
-

Раздадени лични предпазни средства (маски за многократна употреба) на общините

на територията на областта;
Предвид епидемиологичната обстановка през 2020 г., Областният съвет за развитие,
Областният съвет по условия на труд, Областният съвет за сътрудничество по етническите
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и интеграционни въпроси, Областният съвет по социална политика и права на хората с
увреждания, действащи към областния управител на област Сливен, не проведоха
присъствени заседания. Координирането на въпросите и дейностите, свързани с дейността
на съветите, се осъществяваше чрез регулярна кореспонденция със заинтересованите
страни и партньори.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: /П/
ЧАВДАР БОЖУРСКИ
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