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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 2021 г. е в
съответствие с Програма за управление на правителството на Република България за
периода 2017-2021 г., Националната програма за развитие: “България 2030”, Проект на
Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮИР за периода 2021 – 2027 г.,
Стратегически план за дейността на областна администрация Сливен за периода 2021 –
2024 г., както и със секторни стратегии, оказващи въздействие върху развитието на
областта. Предмет на настоящия доклад е изпълнението на заложените в оперативния
план за 2021 г. цели и дейности, както и постигнатите резултати.
Цел 1 1. Провеждане на държавната политика за регионално развитие в областта
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
1.1 Съдействие за социална интеграция на уязвимите групи
1.1.1

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)
1.1.2. Координиране и наблюдение на дейностите по отношение на социалните
услуги и социалното включване на уязвими групи, етническите и интеграционни въпроси
1.1.3 Стартиране на процес по разработване на Стратегия на област Сливен за
приобщаване и участие на ромите (2021-2030)
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 2020 г. за
наблюдение на изпълнението на стратегиите.
През 2021 г. се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционни въпроси, в рамките на което бяха представени от Областния
информационен център процедури "Образование и грижи в ранна детска възраст" и
"Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване", финансирани от Финансовия
механизъм на Европейското икономически пространство. Членовете на съвета бяха
информирани и за процеса по разработване на Стратегия на област Сливен за равенство,
приобщаване и участие на ромите (2021-2030).
Беше осъществена кореспонденция с общините и организирана работна среща във
връзка с предварително картиране на социалните услуги. Беше изготвен и изпратен в
МТСП проект на предварително картиране "по първа итерация" на социалните услуги в
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област Сливен само за нуждите на планирането на ресурсите и мерките по ПРР, ПРЧР,
СПРЗСР и ПВУ за периода 2022 - 2027 г.
През наблюдавания период стартираха дейностите съгласно подписания с
УНИЦЕФ Меморандум за разбирателство и сътрудничество за изпълнение на територията
на област Сливен на пилотен проект „Европейска гаранция за детето“. Със Заповед № РД11-10-010/19.04.2021 г. на областния управител беше сформиран Областен съвет за
координация и наблюдение на пилотното прилагане на проекта на територията на област
Сливен. На 22.04.2021 г. беше проведено първото заседание на съвета, в рамките на което
беше представен проектът, основните му компоненти и работният план на дейностите.
През 2021 г. Областна администрация Сливен инициира процес на стратегическо
планиране на политиките за приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030. За
тази цел беше сформиран със заповед на областния управител областен оперативен екип,
беше проведена работна среща на екипа и събрана информация по темата. Беше изготвен
анализ на областно ниво, въз основа на който беше разписана в проектен вид
стратегическата рамка на областната политика за приобщаване и участие на ромите за
периода 2021-2030. Процесът не е финализиран, тъй като не е приета Националната
стратегия за приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030. Предстои
консултиране на областната стратегията със заинтересованите страни и приемането и от
Областния съвет за развитие.
1.2 Подкрепа за равен достъп до качествено образование, приобщаване и личностно
развитие на децата и учениците
- Координиране на дейностите за обхващане и задържане на децата и учениците в
образователната система,

достъпът до качествено образование, приобщаване и

личностно развитие.
През 2021 г., под координацията на областния управител, в област Сливен се
осъществяваха активно дейностите в изпълнение на Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст. Сформирани са екипи за обхват, които осъществяват посещения на адрес.
Областният координационен център проведе едно присъствено заседание. С
представителите на институциите, работещи по Механизма, се осъществяваше
регулярно взаимодействие основно чрез комуникация по електронен път, телефон,
официална кореспонденция, като координацията и съвместната работа се изпълняват
ефективно и в добро сътрудничество.
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Проведени бяха редица работни срещи по теми, свързани с образованието – за
обсъждане на възможности за осигуряване на общежитие за пътуващите ученици от
гимназиалния курс; учене през целия живот и др.
Финализиран беше процесът по разработване на Областна стратегия за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците 2021 – 2022 г., като документът беше приет
от Областния съвет за развитие.
За поредна година РУО – Сливен и Областна администрация осъществиха
инициативата „Златно сърце“, в рамките на която бяха отличени деца и ученици от
област Сливен, извършили добродетелни постъпки. Целта е да се популяризират добрите
дела на децата, да се изрази благодарност за достойното им поведение, да се покажат на
обществеността примери за доброто, стойностното, общочовешкото поведение.
През годината с водещото участие на Областна администрация Сливен се
проведоха два национални ученически конкурса за есе, посветени на 200 години от
рождението на Георги Раковски и 171 години от рождението на Захарий Стоянов.
1.3 Насърчаване развитието на младите хора в област Сливен
- Планиране, отчитане и координиране изпълнението на младежките политики на
територия-та на област Сливен
Във връзка с отчитане изпълнението на младежката политика на областно ниво през
2021 г. е изготвен Отчет за 2020 г. за област Сливен по изпълнение на Националната
стратегия за младежта (2010-2020) въз основа на отчетите на общините.
През 2021 г., чрез интернет сайта на администрацията и чрез регионалните медии,
Областна администрация Сливен популяризира възможностите за кандидатстване по
Националната програма за младежта.
Поради това, че Националната стратегия за младежта за следващия планов период
не е приета, не е изготвен План за младежта на областно ниво за 2021 г.
През

наблюдавания

период

Областна

администрация

Сливен

подписа

Споразумение за партньорство със Сдружение „Младежки перспективи“ във връзка с
изпълнението на проект „Аз и Европа заедно в различието“, с който сдружението
кандидатства по Национална програма за младежта. Проектът има за цел да повиши
информираността на младите хора относно проблемите на лицата от уязвимите групи и
маргинализираните общности и да популяризира европейските ценности, свързани със
солидарността, равнопоставеността, толерантността, приемането на различията.
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1.4 Съдействие за ограничаване на безработицата и създаване на нови работни
места в областта
1.4 Съдействие за ограничаване на безработицата и създаване на нови работни места
в областта
1.4.1 Подкрепа реализацията на мерки, проекти и регионални програми за заетост
и повишаване качеството на работната сила
1.4.2 Разработване и изпълнение от Областна администрация на проекти и програми
за заетост
1.4.3 Организиране и провеждане на проучване на потребностите на работодателите
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 2021 г. комисията проведе 3 процедури за неприсъствено вземане на
решения от членовете на ПКЗ, свързани с: утвърждаване на държавния план прием в
системата на професионалното образование и обучение; проведени проучвания на
потребностите на работодателите от работна сила; разработване и одобряване на
Регионална програма за заетост на област Сливен.
През 2021 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 7 безработни лица /4 безработни лица, назначени
през 2021 г. и 3 лица с продължаваща от 2020 г. заетост/, както следва:
- 3 безработни лица по Регионална програма за заетост на област Сливен
- 1 лице по Програма „Старт на кариерата
- продължена от 2020 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 2021 г. се проведе едно присъствено
заседание на координационната група, в рамките на което бяха представени добри
практики и информация от проведена работна среща на Координационния съвет на
Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ и обсъдени идеи и
предложения за мероприятия, които да бъдат част от предстоящите Национални дни за
учене през целия живот 2021 г.
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По инициатива на МОН Областна администрация Сливен организира и проведе
онлайн среща за представяне на добри практики за учене през целия живот. Работата си
представиха образователни институции и организации, които от години развиват различни
модели в подкрепа на ученето през целия живот.
В съответствие с изискванията на Закона за насърчаване на заетостта през 2021 г. се
проведоха две проучвания на потребностите на работодателите от работна сила. За целите
на двете проучвания беше сформирана със заповед на областния управител работна група
към Постоянната комисия по заетост, която организира набирането на информация и
обобщаването на резултатите от анкетирането.
1.5 Популяризиране на кохезионната политика на ЕС
за програмен период 2021-2027 г.
- Организиране на информационни събития и популяризиране на онлайн информация за
кохезионната политика на ЕС и представяне възможностите за финансиране
През 2021 г. съвместно с Областен информационен център – Сливен беше
проведено 1 информационно събитие за кохезионната политика на ЕС в рамките на
заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
за представяне на процедури "Образование и грижи в ранна детска възраст" и
"Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване", финансирани от Финансовия
механизъм на Европейското икономически пространство.
Повишаването на информираността на гражданите по въпроси, свързани с
кохезионната политика на ЕС се осъществяваше и чрез публикуване на актуална
информация на интернет сайта на Областна администрация Сливен.
Цел 2
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:
2.1 Превантивен контрол на предложенията за обсъждане в Общинските съвети.
2.2 Контрол по законосъобразността на приетите решения от общинските съвети.
2.3 Контрол по законосъобразност на актовете и действията на кметовете на
общините.
2.4 Оповестяване на актовете на областния управител.
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През 2021 г. общинските съвети от Област Сливен проведоха 61 заседания, на които
приеха 1026 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 – 413 решения;
Общински съвет Нова Загора – 229 решения,
Общински съвет Котел – 206 решения и
Общински съвет Твърдица – 178 решения.
Беше констатирано, че 8 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 – 1 бр.
На Общински съвет Нова Загора – 2 бр.
На Общински съвет Твърдица – 5 бр.
Всички актове на областния управител се оповестяват на сайта на администрацията.
Цел 3
Ефективно управление, разпореждане, стопанисване и опазване на държавната
собственост
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
3.1 Разпореждане с терени държавна собственост чрез търг и по реда на чл.36 от
ЗС и чл.55 от ЗДС
3.2. Провеждане на процедури по предоставяне на имоти – държавна собственост
на общини и на държавни структури за осъществяване на функциите им
3.3.Извършване на периодични проверки на имотите-държавна собственост на
територията на областта
3.4 Съставяне на актове за държавна собственост при влизане в сила на кадастрална
карта за имотите - държавна собственост /чл. 71, ал. 1 от ЗДС/
През 2021 г. са извършени разпоредителни действия с 4 броя имоти - частна
държавна собственост. Реализиран е приход в държавния бюджет в размер на 147 672,28
лева, в т.ч.
а/ чрез търг – Продажба на имот – частна държавна собственост. Реализирани
процедури: 1 бр., приход: 102 693,60 лева.
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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: 1 бр. за продажба на 3 бр. имоти, приход: 44 978,68 лева.
За отчетния период не са реализирани процедури по реда на чл. 15, ал. 2 от ЗДС Предоставяне за управление на имоти-държавна собственост на ведомства и общини,
породи липса на постъпили искания от страна на ведомства и общини.
По реда на чл. 54 от ЗДС – Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имотчастна държавна собственост, е реализирана 1 процедура. С решение на Министерски
съвет е прехвърлена безвъзмездно собствеността на Община Сливен върху поземлен имот,
находящ се в гр. Сливен.
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
Твърдица, гр. Шивачево, община Твърдица и гр. Сливен. 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 2021 г. е 501 бр., от
които 219 бр. за имоти частна държавна собственост и 282 бр. за имоти публична
държавна собственост.
Цел 4
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:
4.1. Периодични заседания на Комисията за работа с предложенията и сигналите
на граждани, организации и омбудсмана.
4.2. 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 2021 г. са проведени 65 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
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дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на
областта. В съответствие с разпоредбите на Глава 8 от Административнопроцесуалния
кодекс са разгледани 71 предложения и сигнала, по които са образувани 68 преписки.
Приключени са 52 от тях. 62 от постъпилите сигнали и предложения са препратени до
компетентния орган или институция; 6 са изпратените мотивирани отговори от областния
управител; 3 от сигналите са приети за сведение.
В по-голямата си част сигналите засягат проблеми отнасящи се до: Недостиг на
питейна вода в някои села, лоша пътна настилка, незаконно строителство, свободно
движение на животни по републиканските пътища на територията на област Сливен,
силна миризма и вдигане на шум от съседи, нанесени щети върху имоти, искане за
изграждане на изкуствени неравности на пъ-ното платно, незаконосъобразност на
решения, взети на заседания на общинските съвети, кражби на материал от баластовата
призма от жп линия и др.
Ежемесечно, както и при възникнала необходимост, се приемат граждани. Предвид
създалата се епидемична обстановка са проведени 3 приемни дни. Общият брой на
приетите граждани през приемните дни и извън тях е 9 души. Извършени са последващи
действия по техните законни искания. Своевременно се уведомяват гражданите за
предприетите действия и/или за разрешава-не 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 5
Добро административно обслужване и превенция на корупционните практики.
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
5.1 Контрол върху спазването на вътрешните правила на системите за финансово
управление и контрол /СФУК/;
5.2 Специализирано обучение на служителите, работещи в Центъра за
административно обслужване;
5.3

Проучване

удовлетвореността

на

потребителите

от

предоставените

административни услуги
5.4

/нова

дейност/

Осъществяване

на

контрол

върху

дейността

по

административно обслужване, извършвано от териториалните звена на централната
администрация и от другите административни структури на територията на областта специализирани териториални администрации и общински администрации.
Ежегодно се извършва преглед и оценка на всички вътрешни актове, за да бъдат
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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 2021 г. е 6263
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 2021 г. са актуализирани Вътрешни правила за дейността на учрежденския
архив; Политика за мрежова и информационна сигурност; Вътрешни правила за
движението на счетоводните документи; вътрешни правила за подбор, назначаване,
преназначаване и прекратяване на служебно или трудово правоотношение на служители.
Във връзка с чл. 12 от Закона за финансово управление и контрол в публичния
сектор, Указания за последващи оценки на изпълнението в организациите в публичния
сектор, утвърдени със Заповед № ЗМФ-184/06.03.2020 г. на министъра на финансите, в
Областна администрация Сливен се извърши последваща оценка на изпълнението на
приключили процеси, договори и стопански операции, водещи до придобиване и
разходване на ресурси през 2021 г. В резултат на това, не са идентифицирани вътрешни
и външни събития, които могат да повлияят негативно и да застрашат постигането на
целите на администрацията.
През 2021 г. служители работещи в Центъра за административно обслужване
преминаха 2 обучения.
С цел мониторинг и оценка на удовлетвореността на потребителите от
административното обслужване в Областна администрация Сливен през наблюдавания
период се осъществяваше обратна връзка от потребителите чрез използване и прилагане
на следните методи: Извършване на анкетни проучвания; Провеждане на консултации
със служителите; Извършване на наблюдения по метода "таен клиент"; Анализ на
сигнали, предложения, жалби и похвали; Анализ на медийни публикации.
Анкетно проучване беше осъществено чрез предоставена възможност за
попълване на анкети в Центъра за административно обслужване, както и чрез анкетиране
по телефона на граждани, на които са предоставени административни услуги.
Анализираните резултати от всички канали за обратна връзка са обобщени в
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното
обслужване в Областна администрация Сливен за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
С цел осъществяване на контрол върху дейността по административно
обслужване, извършвано от териториалните звена на централната администрация и от
10

другите административни структури на територията

на областта, през 2021 г. е

извършена проверка на образци на заявления на административни услуги, предоставяни
от общините в област Сливен. Предвид прилагането на чл. 25 от Наредбата за
Административния регистър и идентичност на информацията в регистъра с тази на
интернет страницата на съответната община се установи следното: община Сливен е
изпълнила изискването на НАО по чл. 5а, ал. 2 съгл. Приложения № 5 и № 6. В общините
Нова Загора, Котел и Твърдица са констатирани несъответствия в информацията в
Административния регистър и тази на интернет страницата на съответната община. След
проверката са дадени указания на общините в кратък срок да изпълнят изискванията за
идентичност и пълнота на информацията за предоставяните услуги.
Цел 6
Ефективно и икономично разходване на бюджета на Областна администрация
Сливен
В изпълнение на оперативната цел беше планирана следната дейност:
6.1 Системна отчетност, постоянен мониторинг и контрол на разходите.
Извършване на ежемесечен и тримесечен мониторинг на риска.
През 2021 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 2021 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.
Изготвеният касов отчет към 31.12.2021 г. и обяснителната записка към него, бяха
приети от МС.

Цел 7
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.
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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 2021 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 2021 г. 2 новоназначени служители на Областна администрация Сливен
преминаха успешно обучение за служебно развитие. 24 служители преминаха 13
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 8
Осъществяване на взаимодействие с органите на изпълнителната власт и
общинските администрации, свързани с организационно-техническата подготовка
на изборите за Народно събрание
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
8.1.Провеждане на консултации за състава на РИК-Сливен
8.2. Осигуряване на помещение на РИК и необходимото техническо и материално
обезпечаване
8.3.Взаимодействие и координация на дейностите между МС, ЦИК, общинските
администрации и РИК
8.4 Разпределяне и предоставяне по общини на изборни книжа и материали
8.5 Организиране на обучение на ангажираните с подготовката и провежда-нето
на изборите за Народно събрание от представители на ЦИК
8.6 Административен контрол върху спазването на нормативната уредба
8.7 Осигуряване на помещения и условия за приемане на протоколите на СИК от
РИК след гласуването.
Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание през месец април,
юли и ноември в сградата на Областна администрация са проведени консултации с
пълномощниците на парламентарно представените партии и коалиции в 44-Народно
събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи
членове на Европейския парламент от РБ България, но не са парламентарно представени.
В резултат на предоставените предложения от участниците в консултациите за членове
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на РИК, както и резервни членове, беше изготвено предложение до ЦИК за състава на
Районна избирателна комисия - 21-ви избирателен район Сливен.
В изпълнение на нарочни решения на ЦИК и писмо от Администрацията на
министерски съвет са предприети необходимите действия за осигуряване на условия за
работа на РИК – помещения, техника и консумативи, комуникации и други. Оказано е
съдействие на РИК при изработването на необходимите печати в съответствие с Решение
на ЦИК.
Всички ангажименти на областния управител по организационно-техническата
подготовка бяха изпълнени в съответствие с Изборния кодекс, решенията на ЦИК,
издадените въз основа на ИК актове на МС, и получените указания от Администрацията
на МС.
Създадени бяха оптимални условия и необходимата организация за получаване и
предоставяне на СИК и общинските администрации на избирателните списъци и всички
изборни книжа и материали.
Беше проведено обучение от представители на ЦИК, за което своевременно са
информирани общинските администрации, РИК и всички заинтересоване институции.
Успешно бяха изпълнени задълженията и отговорностите на областния управител
за нормалното протичане на изборния процес в съответствие с Изборния кодекс,
решенията на ЦИК и получените указания от Администрацията на МС.
Създадени са необходимите условия и организация за успешното приемане на
изборните книжа и материали на СИК от РИК.
Цел 9
Осъществяване взаимодействие с органите на изпълнителната власт и
общинските администрации, свързани с организационно-техническата подготовка
на изборите за президент и вицепрезидент на Република България
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
9.1.Провеждане на консултации за състава на РИК-Сливен
9.2. Осигуряване на помещение на РИК и необходимото техническо и материално
обезпечаване
9.3.Взаимодействие и координация на дейностите между МС, ЦИК, общинските
администрации и РИК
9.4 Разпределяне и предоставяне по общини на изборни книжа и материали
9.5 Организиране на обучение на ангажираните с подготовката и провеждането
на изборите за президент и вицепрезидент от представители на ЦИК
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9.6 Административен контрол върху спазването на нормативната уредба
9.7 Осигуряване на помещения и условия за приемане на протоколите на СИК от
РИК след гласуването.
На 19 септември 2021 г. бяха проведени консултации с пълномощниците на
парламентарно представените партии и коалиции в 46-Народно събрание. В резултат на
предоставените предложения от участниците в консултациите за членове на РИК, както и
резервни членове, беше изготвено предложение до ЦИК за състава на Районна
избирателна комисия - 21-ви избирателен район Сливен.
В изпълнение на нарочни решения на ЦИК и писмо от Администрацията на
министерски съвет бяха предприети необходимите действия за осигуряване на условия за
работа на РИК – помещения, техника и консумативи, комуникации и други. Оказано беше
съдействие на РИК при изработването на необходимите печати в съответствие с Решение
на ЦИК.
Всички ангажименти на областния управител по организационно-техническата
подготовка бяха изпълнени в съответствие с Изборния кодекс, решенията на ЦИК,
издадените въз основа на ИК актове на МС, и получените указания от Администрацията
на МС.
Създадени бяха оптимални условия и необходимата организация за получаване и
предоставяне на СИК и общинските администрации на избирателните списъци и всички
изборни книжа и материали.
Беше проведено обучение от представители на ЦИК, за което своевременно са
информирани общинските администрации, РИК и всички заинтересоване институции.
Успешно бяха изпълнени задълженията и отговорностите на областния управител
за нормалното протичане на изборния процес в съответствие с Изборния кодекс,
решенията на ЦИК и получените указания от Администрацията на МС.
Създадени бяха необходимите условия и организация за успешното приемане на
изборните книжа и материали на СИК от РИК.
Цел 10
Осигуряване на ефективна работа на ОСС и организиране дейността на
Областния съвет за намаляване риска от бедствия
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
10.1 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
тероризма
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10.2 Разработване на Програма за намаляване на риска от бедствия
10.3 Приемане и съгласуване на Общинските планове за защита при бедствия
10.4 Обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните
стени и съоръженията към тях.
Въведени са в действие заповеди 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 три заседания на Областния съвет за сигурност в намален състав за
определяне на мерки за овладяване на епидемиологичната обстановка и борба с COVID 19.
Въведени са в действие постановления на Министерския съвет по отбранително
мобилизационната подготовка, чрез Заповеди и указания на Областния управител.
Подобрено е взаимодействието между институциите.
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.
Изготвени са искания за финансиране намаляването на риска от бедствени ситуации.
Не са допуснати бедствени ситуации.
Постигната е адекватна реакция при настъпили пожари, наводнения снеговалежи.
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.
През 2021 г. със заповед на областния 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 установи
готовността за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.
Съгласно измененията в закона, комисията от 2020 г. ги класифицира в три групи, според
степента им на потенциална опасност. През 2021 г. се извърши проверка на всички 114
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язовира от първа, втора и трета степен на потенциална опасност. За всеки един от
язовирите е изготвен протокол.

Цел 11
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:
11.1 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 12
Координиране изпълнението на дейностите за подобряване безопасността на
движение по пътищата в област Сливен
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
12.1 Ефективно осъществяване дейността на Областната комисия по безопасност
на движението по пътищата
12.2 Планиране, изпълнение и отчитане изпълнението на областната политика по
безопасност на движението по пътищата - разработване на Годишен доклад за 2020 г. и
План-програма за 2022 г.
През 2021 г. са проведени едно присъствено и едно онлайн заседание и две писмени
процедури за неприсъствено вземане на решение 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.
В началото на 2021 г. беше събрана информация от членовете на ОКБДП и беше
изготвен Годишен доклад за 2020 г. за изпълнение на областната политика по безопасност
на движение по пътищата.
Текущо през годината /всяко тримесечие/ е събирана от членовете на ОКБДП,
16

обобщавана на областно ниво и обсъждана информация за изпълнението на планираните
дейности по БДП.
В изпълнение на методически указания на ДАБДП, общинските администрации и
ОПУ, съвместно с представители на ОД на МВР, извършиха обходи и изготвиха доклади
от огледите на пътната мрежа.
В началото на месец декември 2021 г. беше осъществен процес на събиране на
информация от членовете на ОКБДП и изготвена План-програма за изпълнение на
областната политика по БДП за 2022 г.
Цел 13
Въвеждане на инструмента за организационно съвършенство
„Обща рамка за оценка“ CAF 2020 в дейността на
Областна администрация Сливен
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
13.1 Назначаване на екип за самооценка и провеждане на обучения на екипа.
13.2 Извършване на оценка на дейността на Областна администрация Сливен с
прилагане на инструмента CAF 2020. Изготвяне на Доклад за самооценката.
13.3 Комуникиране хода и резултатите от самооценката със заинтересованите
страни и партньорите.
13.4 Изработване и изпълнение на План за подобрение на административната
дейност.
Във връзка с взето решение от ръководството на Областна администрация Сливен
за въвеждане в дейността на администрацията на Модела CAF 2020 – инструмент за
организационно

съвършенство

„Обща

рамка

за

оценка

за

подобряване

на

административната дейност“ и подписано Споразумение с Института по публична
администрация, през 2021 г. бяха извършени следните дейности:
Изготвен беше Комуникационен план за въвеждане на общата рамка за оценка в
администрацията. Проведена беше среша със служителите на администрацията в
заседателната зала за обявяване на решението за прилагане на инструмента за
организационно съвършенство в Областна администрация и графика за прилагането му,
както и за обсъждане на предстоящите дейности.
Със Заповед на областния управител беше определен председател и състав на екипа
за самооценка.
Представители на Областна администрация Сливен взеха участие в 3 обучения,
свързани с въвеждане и прилагане на модела CAF.
Проведена беше анкета сред служителите на администрацията за нивото на
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удовлетвореност и насоки за области за подобрение в дейността на администрацията,
както и анкетно проучване на нагласите на заинтересованите страни.
Членовете на екипа за самооценка попълниха самостоятелно формуляр за
индивидуална самооценка относно дейността на администрацията, в който всеки
определи силни страни, области за подобрение, доказателства и предложи мерки за
подобрение, по всеки подкритерий на критериите за самооценка. След проведени работни
срещи за обсъждане на индивидуалните оценки, екипът постигна консенсус и беше
изготвен Доклад с резултатите от самооценката, който съдържа силни страни, области на
подобрение и мерки за подобрения по всеки подкритерий.
На база констатациите и предложенията в доклада беше изготвен План за действие
на Областна администрация Сливен за реализиране на мерки за подобрение.
С

доклада и

плана бяха запознати

ръководството и

служителите на

администрацията и те бяха публикувани на интернет сайта, където са достъпни за всички
заинтересовани.
Голяма част от заложените в плана дейности са вече осъществени.
Цел 14 /допълнена/
Координиране и подкрепа изпълнението на дейности по здравеопазване на
територията на област Сливен
В изпълнение на оперативната цел бяха планирани следните дейности:
14.1 Съдействие, координация и подкрепа на дейностите по превенция
разпространението на COVID – 19.
Областна администрация Сливен активно съдейства и координира дейностите,
свързани с превенция и ограничаване на разпространението на Коронавирус инфекцията.
Със заповед на областния управител и под негово председателство е сформиран
Областен кризисен щаб, който да оказва съдействие и координация на действията,
свързани с превенция разпространението на Коронавирус (COVID-19) в страната.
През 2021 г. се провеждаха регулярни заседания на Областния кризисен щаб, на
които бе обсъдена готовността за разкриване на допълнителни COVID-легла, бяха взети
решения за възобновяване на засиления контрол за спазване на противоепидемичните
мерки и за въвеждането на допълнителни, локални противоепидемични мерки заради
драстично

увеличения

брой

на

заболелите

деца,

ученици,

педагогически

и

непедагогически персонал.
Областната администрация организира информационна кампания за ползата от
ваксините, като осъществи следните инициативи:
- Проведоха се срещи с кметовете и кметските наместници на малките населени
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места в общините Сливен, Твърдица, Нова Загора и Котел. Кметовете имаха възможност
да се запознаят с мултимедийна презентация по темата, изготвена от РЗИ, и да получат
отговори от здравните инспектори на въпросите, които ги вълнуват. Презентацията и
други информационни материали бяха предоставени на кметствата, за да бъдат
разпространени сред населението.
- В резултат на кампанията мобилен кабинет на РЗИ извърши имунизации в
няколко малки населени места.
- По инициатива на областната администрация, със съдействието на община
Сливен, РЗИ и двете големи болници в Сливен - МБАЛ "Д-р Иван Селимински" и МБАЛ
"Хаджи Димитър", бяха осигурени два мобилни ваксинационни кабинета. Кабинетите
работят и до днес.
- Областният управител сезира Министъра на здравеопазването и Министъра на
отбраната във връзка с неприключилия ремонт на инфекциозното отделение във военната
болница, което би могло да създаде затруднения при започналото нарастване на
заболелите от COVID - 19. В отговор от МО, което е принципал на военната болница,
информираха, че средствата са осигурени, изчаква се благоприятна метеорологична
обстановка за довършване на строителните дейности. Очаква се в началото на пролетта
инфекциозното отделение да е завършено.
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:
одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните комисии към
областния съвет 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; съгласува
изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за В и К системите
и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за
В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните
генерални планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към
генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите
и съоръженията; разглежда и обсъжда въпроси, които имат отношение към развитието
на областта.
Предвид епидемичната обстановка през 2021 г. беше проведена една процедура за
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неприсъствено вземане на решения от членовете на Областният съвет за развитие. В
резултат на проведената процедура беше съгласуван проект на Областна стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Сливен 2021 – 2022 г.
Беше приет и актуализиран Правилник за устройството и дейността на Постоянната
комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на област Сливен.
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 и предвид усложнената епидемична обстановка
през 2021 г. Постоянната комисия по заетостта /ПКЗ/ към ОСР на Област Сливен
осъществяваше своята дейност чрез провеждане на 3 процедури за неприсъствено
вземане на решения от членовете на комисията, свързани с:
-утвърждаване на държавния план прием в системата на професионалното
образование и обучение и приемане на Годишен доклад за дейността на Постоянната
комисия по заетост през 2020 г. и Индикативна програма за дейността на комисията през
2021 г.
- разработване на регионална програма за заетост на област Сливен за 2021 г., в
т.ч. за приемане на състав на комисия за разработване на регионалната програма и
приемане на Методика за оценка на проектни предложения за включване в регионалната
програма за заетост.
- одобряване на Регионална програма за заетост на област Сливен за 2021 г.,
разработена въз основа на проектни предложения на Областна администрация Сливен,
Община Сливен, Община Нова Загора, Община Котел и Община Твърдица.
Постоянната комисия по заетост осъществи съдействие при провеждане на две за
2021 г. проучвания на потребностите на работодателите от работна сила. Чрез писмена
кореспонденция бяха обсъдени резултатите от анкетирането на работодателите от 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
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/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. В рамките на
заседанието бяха представени от Областния информационен център процедури
"Образование и грижи в ранна детска възраст" и "Интегрирани мерки в подкрепа на
ромското включване", финансирани от Финансовия механизъм на Европейското
икономически пространство. Членовете на съвета бяха информирани и за процеса по
разработване на Стратегия на област Сливен за равенство, приобщаване и участие на
ромите (2021-2030).
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата /ОКБДП/
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата осъществява
своята дейност на основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 167б, ал. 2,
ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 от Закона за движението по пътищата.
Тя има за задача да планира, координира и докладва изпълнението на мерки за
подобряване на безопасността на движението по пътищата в областта, като изготвя
годишни план-програми и доклади, съобразени с Националната стратегия за безопасност
на движението по пътищата в Република България, плановете за действие за нейното
изпълнение и методическите указания на председателя на Държавна агенция "Безопасност
на движението по пътищата".
Предвид епидемичната обстановка, през 2021 г. бяха проведени 2 присъствени
заседания на ОКБДП, едно от които чрез видеоконферентна връзка, и 2 процедури за
неприсъствено вземане на решения, свързани с планиране, обсъждане и отчитане на
дейностите за изпълнение на областната политика по БДП.
На 27.05.2021 г. се проведе присъствено заседание на ОКБДП, в рамките на което:
беше приет беше Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП през 2020
г.; Обсъдени бяха възможностите за предприемане на превантивни действия и мерки за
недопускане създаването на условия за ПТП с пасищни животни; Представена беше текуща
информация за дейността по БДП за първото тримесечие на 2021 г.; Обсъдени бяха
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предстоящи и извършени огледи на състоянието на общинската и уличната пътна мрежа,
както и идеи и предложения за отбелязване на 29 юни – Националния ден на безопасността
на движението по пътищата.
В периода 16.09.2021 г. – 24.09.2021 г. се проведе процедура за неприсъствено
вземане на решение от членовете на ОБДП, в рамките на която беше приета Текуща
обобщена информация за дейностите по безопасност на движението по пътищата през
второто тримесечие на 2021 г.
На 03.12.2021 г. се проведе редовно заседание чрез видеоконферентна връзка на
ОКБДП. Темите на заседанието включваха: Приемане на текуща обобщена информация за
третото тримесечие на 2021 г. за дейността по БДП; Представяне на Доклади на общините
и Областно пътно управление от оглед на републиканска, общинска и улична пътна мрежа;
Приемане на проект на План-програма за изпълнение на областната политика по
безопасност на движението по пътищата за 2022 г.; Приемане на график за заседанията на
ОКБДП през 2022 г.
В периода 17.12.2021 г. – 23.12.2021 г. се проведе процедура за неприсъствено
вземане на решение от членовете на ОБДП, в рамките на която беше приета ревизирана
План-програма за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по
пътищата за 2022 г.
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 2021 година бяха проведени 2 заседания на Областната епизоотична
комисия.
Първото заседание беше проведено във връзка с необходимостта от привеждане в
състояние на повишена епизоотична готовност на област Сливен по отношение на
болестта Инфлуенца по птиците.
След анализ на изнесената информация, участниците в заседанието решиха да
бъде потърсено съдействието на кметовете на общини, кметовете на кметства и на
ветеринарните лекари по места за провеждането на разяснителна кампания сред
стопаните относно забраната за свободно придвижване на птици, правилата за
отглеждане на домашните птици в закрити площи и стриктно спазване на изискванията
за

дезинфекция.

Паралелно

с

информационната
22

кампания

и

засиления

ветеринарномедицински контрол се взе решение горските стопанства, ловните
дружинки, съвместно с орнитоложките организации да извършват засилен надзор на
дивите птици.
Второто заседание на комисията се проведе във връзка с повишаване на
епизоотична готовност по отношение на заболяванията Африканска чума по свинете и
болестта Инфлуенца по птиците, набелязване на конкретни мерки за предотвратяване
възникването на заболяванията на територията на област Сливен и обсъждане на
текущото състояние.
След анализ на изнесената информация, участниците в заседанието решиха да
бъде потърсено съдействието на кметовете на общини, кметовете на кметства и на
ветеринарните лекари по места за провеждането на разяснителна кампания сред
стопаните относно задължителната регистрация на личните им дворове, правилата за
отглеждане на домашните свине и птици в закрити площи и съхраняването на фуража в
закрити помещения, забраната за свободно придвижване на птици и свине извън личните
дворове, за стриктно спазване на изискванията за дезинфекция.

Областен съвет по сигурността /ОСС/
В изпълнение на указанията и плана за работа през 2021 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.
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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 2021 г. ОСС проведе три заседания в намален състав за определяне на мерки
за овладяване на епидемиологичната обстановка и борба с COVID - 19.
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.
В изпълнение на ежегодните мероприятия на областната комисия „Военни
паметници“

беше осъществена кореспонденция и събрани заявки от общините за

определяне на мероприятия по ремонт и възстановяване на военни паметници на
територията на област Сливен. С писмо на областния управител бяха заявени до министъра
на отбраната средствата за ремонт на паметниците – 5 бр.
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 2021 г. се проведоха регулярни заседанията на кризисния
щаб.
- 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;
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- Осигурени фургони за нуждите на спешните мобилни екипи на МБАЛ „д-р Иван
Селимински“ гр. Сливен и МБАЛ Сливен към ВМА София;
- Въведен засилен контрол от страна на всички компетентни структури (общини, ОД на
МВР-Сливен, ОБДХ-Сливен, РЗИ-Сливен, Дирекция „Инспекция по труда“ – Сливен,
РУО-Сливен) за създаване на организация за изпълнението на противоепидемичните мерки
и контрола им.
- Проведена засилена информационна кампания за ползите от имунизациите срещу
COVID-19. (Проведени са срещи с общинските ръководства на четирите общини, с
кметовете и кметските наместници, посетени са три от най-големите предприятия в
областта, на които от РЗИ е предоставена информация за заболяването и ползите от
ваксините.).
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 2021 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 2020 г.; Анализ на
резултатите от проверките на Дирекция „Инспекция по труда” Сливен през I тримесечие
на 2021 г.; Отбелязване на 28 април – световен ден на безопасност и здраве при работа и
международен ден в паметта на загиналите при трудови злополуки.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: /П/
ВЕСЕЛИН ВЪЛЧЕВ
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