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Д О К Л А Д  З А  Д Е Й Н О С Т Т А  

НА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” БУРГАС 

 

Планът за действие на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – Дирекциите 

„Регионална служба по заетостта“ и Дирекциите „Бюро по труда“, е разработен в съответствие с 

приоритетите и целите на Националния план за действие по заетостта през 2020 г. и неговата визия: 

„Подкрепа за растежа на икономиката чрез създаване на условия за осигуряване на търсената по 

количество и качество от работодателите работна сила, вкл. чрез активиране и повишаване пригодността 

за заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-слабо развитите райони.” 

Регионът на ДРСЗ Бургас обхваща 22 общини в областите Бургас, Сливен и Ямбол, които се 

обслужват от 11 Дирекции „Бюро по труда“ (ДБТ) и 11 филиала. Филиалите функционират към 7 бюра 

по труда. 

Планът за действие на АЗ за 2020 г., в т.ч. на плана на ДРСЗ Бургас, съдържа дейности за 

постигане на следните основни цели: 

 Агенцията по заетостта – ефективен посредник на пазара на труда за всички хора; 

 Подобряване на качеството на работната сила и намаляване на регионалните и структурни 

различия в предлагането й; 

 Свободно движение на работници в рамките на ЕС и заетост на лица от трети страни; 

 Укрепване на институционалния капацитет на Агенцията по заетостта. 

Активната политика на Агенцията по заетостта за трудово посредничество на първичния и 

вторичния пазар на труда през отчетния период отговори на нуждите на обществото в условията на 

безпрецедентните събития. Отчетният период премина в условията на извънредно положение и 

извънредна епидемична обстановка, при които беше създадена такава организация на работа, която да 

позволи да бъдат предлагани всички административни услуги от Агенцията по заетостта в условията на 

извънредно положение, както и да бъдат поети нови функции и дейности, произтичащи от мерките на 

правителството за спрявяне с икономическите последици от кризата. 

I. Изпълнение към 31.12.2020 г. на основните цели и показатели от плана за действие на 

ДРСЗ Бургас спрямо годишния план 

Цел 1. Подобряване на качеството на работната сила и намаляване на регионалните и 

структурни различия в предлагането й. 

Равнището на безработицата средно за годината в регионален мащаб е 7,7 на сто – с 2,1 

процентни пункта над годишния план (5,6%) и с 1,9% процентни пункта повече от отчета за 2019 г. 

Средномесечният брой на регистрираните в ДБТ безработни в периода януари - декември 

2020 г. е 24944 души при годишен план 18150 – с 6794 души повече от плановия разчет за годината и с 

6207 души над резултата за 2019 г. 

Обявяването на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка  поради 

епидемията от коронавирус COVID-19 е основният фактор за увеличения брой на новорегистрираните 

лица. През периода бяха преустановени или отчетоха значителен спад редица икономически дейности 

(хотелиерство, ресторантьорство, търговия, туризъм и услуги със сериозен дял в местната икономика). За 

дванадесетте месеца новоригестрираните лица в бюрата по труда са 48178 – с 11798 души (с 32%) над 

заложения брой при разработване на годишния план (36380). 

 Данните за периода януари – декември 2020 г. показват за  региона на ДРСЗ Бургас слабо 

увеличаване на броя на продължително безработните лица. Делът на тази група регистрирани лица 

(15.9%) е с 2,6 процентни пункта по-нисък от годишния планов показател (18.5%), а средномесечният 

им брой през годината е 3978 – с 613 повече от годишния показател (3365). Спрямо миналата година 

увеличението на тази група е със 171 лица средномесечно. 

Заради извънредните условия се увеличи броят на лицата с регистрация от 6 до 12 месеца, като 

средномесечният им брой е 5349, което е с 2464 над определения планов показател (2885), като 

относителният им дял (21.4%) е с 5.5 процентни пункта над плановия показател (15.9%).   



Броят на безработните на възраст над 55 г. възраст през годината е 5944, което е с 1624 над 

плановия показател (4320), като относителният им дял от 23.8% е равен на плановия показател. 

Регистрираните младежи до 29 г. възраст са 3341 души средномесечно и са 13.4% от общия брой 

на регистрираните безработни. Относителният им дял се  доближава до годишния разчет - надвишават с 

0,1 процентни пункта годишния показател от 13.3%. 

Постигнати бяха сравнително добри резултати при активирането на неактивни лица: общият 

брой на активираните е 4045 души, с което изпълнението на годишният план от 3550 души достига 

114%; активираните от ДБТ са 1443 души – 95% от плана. 

                          

Сегментиране на новорегистрираните безработни според причината за регистрация в бюрата по 

труда: 

Показатели 2020 г. Дял 2020 
Годишен 

прираст, % 
2019 г. Дял 2019 

Новорегистрирани безработни, в 

т.ч. 
47 346 96,9% 32,5 35 722 96,0% 

Активирани от АЗ 11 078 23,4% 12,3 9 863 27,6% 

Приключили договори по програми, 

мерки и схеми за обучение и 

заетост 

703 1,5% -42,9 1 232 3,4% 

Приключил работа по други 

програми, нефинансирани от АЗ 
150 0,3% 127,3 66 0,2% 

В резултат от масово уволнение 144 0,3% 
 

8 0,0% 

Работили в региона и освободен по 

друг ред 
22 647 47,8% 41,0 16 064 45,0% 

Активирани от външни 

организации 
563 1,2% 251,9 160 0,4% 

Напуснали образователната система 0 0,0% 
 

0 0,0% 

Работили в други региони 2 220 4,7% 1,5 2 188 6,1% 

Работил в чужбина, в т.ч. в държва-

член на ЕС 
2 442 5,2% 14,4 2 134 6,0% 

С изтекъл срок 6/12 месеца от 

прекратяване на предходната 

регистрация 

330 0,7% -27,9 458 1,3% 

За ползване на услуги от други 

институции 
5 239 11,1% 160,9 2 008 5,6% 

Неактивни лица 1 830 3,9% 18,8 1 541 4,3% 

С възстановена регистрация 1 520 3,1% 3,1 1 474 4,0% 

Входящ поток 48 866 100,0% 31,4 37 196 100,0% 

 

Цел 2. Индивидуален и интегрален подход при обслужване на търсещите работа лица и 

подобряване на достъпа до пазара на труда на уязвимите  групи, с фокус към продължително 

безработни и младежи до 29г., вкл. неактивни младежи. 

Извънредното положение и епидемична обстановка породиха несигурност за дейностите, 

особено в туристическия бранш, и това доведе до циклично освобождаване и наемане на персонал за 

кратки периоди, което се отрази на броя на постъпилите на работа на първичен пазар на труда – този 

брой през 2020 г. е по-голям от броя за 2019 г. Постъпили на работа лица на първичен пазар на 

труда: при план 17 995 отчетът за годината е 22518, изпълнението е 125%; от тях с посредничеството 

на ДБТ са устроени на работа 15111 души, като изпълнението на годишния план от 13810 лица  достига 

109%. 

Обявени свободни работни места на първичен пазар на труда: през периода са обявени 20653, 

което представлява 91% изпълнение спрямо годишния планов показател ( 22800); 

Заети СРМ на първичен пазар на труда: заетите СРМ са 17279 при 22380 СРМ като планов 

показател, което представлява 77% изпълнение; 

В следващата таблица са изведени основните показатели на изходящия поток през 2020 г. и 

сравнение с 2019 г.: 

 



Изходящ поток 

януари - 

декември 

2020 

дял 2020  

Годишен 

прираст, 

% 

януари - 

декември 

2019 

дял 2019 

Постъпили на работа - всичко, от тях: 25 298 55,8% 21,5 20 822 55,0% 

Жени 15 759 62,3% 19,3 13 211 63,4% 

На първичен пазар 22 518 89,0% 19,3 18 881 90,7% 

По мерки 321 1,3% 25,9 255 1,2% 

По програми 1 005 4,0% 19,6 840 4,0% 

По схеми на ОП "РЧР" 1 454 5,7% 71,9 846 4,1% 

Отпаднали от регистрация 20 013 44,2% 17,5 17 036 45,0% 

в т.ч. по чл.20 ЗНЗ 12 806 64,0% 14,2 11 213 65,8% 

           по други причини 7 207 36,0% 23,8 5 823 34,2% 

Изходящ поток 45 311 100,0% 19,7 37 858 100,0% 

 

Цел 2.1 Повишаване на заетостта чрез реализиране на програми, проекти и мерки за 

заетост по Закона за насърчаване на заетостта. 

Дейностите за реализацията на програмите, проектите и мерките за заетост и/или обучение през 

2020 г. в региона на ДРСЗ Бургас бяха изпълнени съгласно съответните процедури и срокове и 

резултатите са следните: 

- Общо изплатени средства – 7 242 819 лева, 98,7% от плана 

- По Програми и проекти за обучение и заетост – 5 930 555 лева, 99,6% 

- По Мерки за обучение и заетост – 930 758 лева, 98,6% 

- За Обучение на възрастни – 381 506, 87,1% 

През м.юни стартираха обученията по проектите за обучение и заетост на безработни лица от 

НПДЗ 2020. В региона на ДРСЗ Бургас се изпълняваха 6 проекта за общо 789 лица, като в дейностите 

бяха включени всички ДБТ от региона. Всички планирани обучения за региона бяха проведени. 

В обучение на възрастни по реда на чл.63, ал.1, т.1 по заявка на работодател са включени 32 

лица в организиран през м.декември 2019 г. курс за придобиване на професионална квалификация, който 

стартира през м.януари 2020 г.  

През м.ноември в региона се проведе 1 обучение за ключови компетентности („Инициативност и 

предприемачество“) с 10 заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ. 

 

Общо изпълнение към 31.12.2020 г.: 

Програми и мерки за обучение и заетост и 

обучение на възрастни 

Заетост - 

общо 

в т.ч. само 

нова 

заетост 

Обучение            Средства     

ОБЩО 1 827 1 283 1 109 7 242 819 

Програми за обучение и заетост  1 336 940 850 5 930 555 

Програма "Старт на кариерата"  29 28 
 

185 464 

Национална програма за заетост и обучение на 

хора с трайни увреждания 
190 69 

 
986 944 

Национална програма "Предоставяне на грижи в 

домашна среда"   
401 390 

 
1 253 718 

Национална програма "Активиране на неактивни 

лица" 
52 

  
363 335 



Национална програма “Помощ за пенсиониране” 152 63 
 

850 326 

Програма "Мелпомена" 60 31 
 

254 539 

Програма за обучение и заетост на 

продължително безработни лица 
197 116 

 
505 529 

Регионални програми за  заетост 234 223 
 

566 657 

Проект "Рестарт 2020", АИКБ 3 3 131 154 771 

Проект "Развитие на работната сила", БСК 7 6 294 326 158 

Проект "Класик-ПРО", БТПП 0 0 20 22 833 

Проект "Просперитет", ССИ 3 3 161 172 504 

Проект "Нови умения - нови възможности", 

КНСБ 
1 1 15 17 064 

Проект„Хоризонти 5“, КТ „Подкрепа“ 7 7 229 270 714 

Мерки за обучение и заетост 491 343 8 930 758 

Насърчаване на работодателите да наемат 

безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 

от ЗНЗ) 

29 16 
 

51 663 

Насърчаване на работодателите да наемат 

безработни младежи до 29 г. възраст с трайни 

увреждания, вкл. военноинвалиди, както и 

младежи от социални заведения, завършили 

образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) 

1 
  

2 181 

Насърчаване на работодателите да наемат за 

стажуване  безработни лица до 29-годишна 

възраст (чл. 41 от ЗНЗ)  
   

117 

Насърчаване на работодателите да наемат за 

чиракуване  безработни лица до 29 - год. възраст 

(чл 41а от ЗНЗ) 

1 
  

2 406 

Осигуряване на суми за наставник (чл.41а от 

ЗНЗ) 
1 

  
720 

Насърчаване на териториалната мобилност на 

безработните лица (чл. 42, ал. 2 от ЗНЗ) 
14 9 

 
1 928 

Насърчаване на териториалната мобилност на 

безработните лица  (чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ) 
11 6 

 
13 003 

Насърчаване на работодателите да разкриват 

работни места за  стажуване (чл. 46 от ЗНЗ) 
1 

  
1 889 

Насърчаване на разкриването на работни места 

за обучение чрез работа (дуална система на 

обучение) чл. 46а от ЗНЗ 

8 8 8 14 995 

Насърчаване на предприемачеството за лица 

регистрирали микро предприятие (чл. 49 ал.1 от 

ЗНЗ)  

18 10 
 

33 175 

Насърчаване на предприемачеството за лица 

регистрирали микро предприятие (чл. 49, ал. 4 от 

ЗНЗ) 

18 10 
 

14 419 

Насърчаване на предприемачеството (чл. 49б от 8 8 
 

3 453 



ЗНЗ) 

Насърчаване на работодатели-

микропредприятия да разкриват работни   места, 

като се субсидират първите 5 разкрити работни 

места (чл.50 от ЗНЗ) 

53 39 
 

128 423 

Насърчаване на работодателите да наемат 

безработни лица с непрекъснато поддържана 

регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни 

до 24 год., с основно и по-ниско образование и 

над 50 год. (чл.51, ал.1  от ЗНЗ)  

189 130 
 

326 259 

Насърчаване на работодателите да разкриват 

работни места за наемане на безработни лица с 

трайни увреждания (чл.51, ал.2  от ЗНЗ) 

38 23 
 

90 375 

Насърчаване на работодателите да разкриват 

работни места за наемане на безработни лица с 

трайно намалена работоспособност на пълно или 

непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) 

10 8 
 

19 840 

Насърчаване на работодателите да разкриват 

работни места за наемане на безработни лица-

самотни родители (осиновители) и/или майки 

(осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 

53а от ЗНЗ) 

24 19 
 

59 391 

Насърчаване на работодателите да наемат 

безработни лица над 55-годишна възраст (чл.55а 

от ЗНЗ) 

38 32 
 

85 274 

Насърчаване на работодателите да наемат на 

работа продължително безработни лица (чл.55в 

от ЗНЗ) 

29 25 
 

79 316 

Насърчаване на работодателите да разкриват 

работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ)    
556 

Осигуряване на допълнително трудово 

възнаграждение на наставник (чл.55г от ЗНЗ)     
180 

Насърчаване на работодателите да наемат 

безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от 

ЗНЗ) 
   

1 196 

Обучение на възрастни   251 381 506 

Обучение на безработни по заявка на 

работодател (по реда на чл. 63 от ППЗНЗ) 
  32 44 449 

Обучение на заети лица от микро и малки 

предприятия (по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ) 
  10 700 



Двугодишен план за обучение, провеждано от 

ДП БГЦПО 
  209 336 357 

 

Проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 

Проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г. предостави 

възможност на младежи до 29-годишна възраст включително за стажуване/обучение по време на работа 

при работодател. С повишаването на конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на 

стажуване или обучение, се улеснява преходът от образование към заетост. От началото на реализация на 

проекта през 2015 г. до края на 2020 г. са сключени договори за стажуване и обучение на работното 

място за общо 2278 работни места. През 2020 г. са подадени 211 заявки от работодатели за разкриване на 

436 работни места за младежи. 

Проектите „Обучения и заетост“ (за безработни лица, навършили 30 години) и Обучения и 

заетост за младите хора“ (за безработни младежи до 29 г. вкл.) по ОП „РЧР“ осигуряват за всички 

възрастови групи възможности за интеграция чрез включване в обучение и/или заетост. През м.август 

2018 г. стартира Компонент II на двата проекта, насочен изцяло към трудова и социална интеграция на 

хора с трайни увреждания. В началото на 2019 г. приключи процесът по сключване на договорите с 

работодателите, подали заявки в периода за прием по Компонент II, изтекъл на 14.12.2018 г. Работата по 

проектите през годината беше свързана с обслужване на сключените договори и контрол на заетостта по 

обектите на работа. Действащите договори през 2020 г. са 20 по проект „ОЗМ“ и 198 по проект „ОЗ“. 

През отчетната година продължи реализацията на проект „Ваучери за заети лица” по ОП 

„РЧР“ 2014 – 2020 г., чрез който заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън 

държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование, могат да се включат в 

курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език, или 

дигитална компетентност. През 2020 г. в региона на ДРСЗ Бургас се провеждаха общо 13 обучения – 4 

курса в гр. Бургас и 9 курса в гр. Сливен с участието общо на 50 заети лица. Проектните дейности по 

приема на завяления от заети лица за включване в обучение приключиха на 25.05.2020 г., а издаването на 

ваучери за обучение – на 30.09.2020 г. Към края на м.декември всички обучения по ВЗЛ в региона са 

завършили с изключение на 3 курса (ДБТ Сливен) - 2 курса за чужди езици с 14 лица общо и 1 курс с 2 

лица за „текстообработване“ – които са прекъснати съгласно заповедите на министъра на 

здравеопазването поради влошаването на епидемичната обстановка в края на м.октомври. 

Стимулиране на активност на неактивни младежи до 29-годишна възраст вкл. и подобряване на 

възможностите им за намиране на работа и трудова реализация е целта на проект BG05M9OP001-1.017 

„Готови за работа”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020 г. Активирани неактивни участници през 

отчетния период в региона са 1183 младежи. 

В началото на 2018 г. стартираха първите трудови договори за наемане на детегледачи по 

проект "Родители в заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

Проектът предоставя подкрепа на родители с малки деца за улесняване на достъпа им до пазара на труда 

и по-добро съчетаване на професионалните и семейните им задължения. Наемат се по трудов договор 

безработни или неактивни лица (след регистрация в ДБТ) като детегледачи, полагащи грижи за 

детето/децата на започващите или връщащи се на работа родители. Проектът стартира през м.септември 

2017 г. и към края на 2020 г. продължава приемът на заявления от родители. Действащите през 2020 г. 

трудови договори с детегледачи са 404. 

Цел 3: Укрепване на институционалния капацитет на Агенцията по заетостта. 

Организирането и провеждането на обучения за служителите от Агенция по заетостта с цел 

надграждане на компетентностите в съответните области на дейност, е приоритет за укрепване на 

институцията. През 2020 г. служителите от ДРСЗ Бургас и ДБТ от региона имат 472 участия в обучения. 

Обученията се провеждаха в дистанционна форма. 

Друг постоянен приоритет е повишаване ефективността на контролната дейност, с цел 

предоставянe на качествени услуги и правомерно изразходване на средствата от държавния бюджет и 

международните фондове. 

ДРСЗ Бургас извърши през годината общо 7 проверки (78% от годишния план) – 2 комплексни 

(ДБТ Котел и ДБТ Созопол) и 5 тематични ( ПУ – ДБТ Поморие, ДБТ Бургас и ДБТ Ямбол; ПМКК – 

ДБТ Айтос и ДБТ Сливен), при които бяха проверени 7 ДБТ и 6 филиала. Влошената епидемична 



обстановка в края на 2020 г. възпрепятства извършването на планираните през месеците ноември и 

декември 2 комплексни проверки. 

За осъществяване на контрол по действащите през 2020 г. договори за заетост и обучение, 

финансирани по реда на Закона за насърчаване на заетостта и по ОП „РЧР”, екипите на ДРСЗ Бургас и 

ДБТ от региона извършиха общо 3688 проверки, в т.ч. проверки по обекти на работа и обучение, както и 

финансови проверки. 

II. Значими за периода фактори, оказали влияние на резултатите. 

За региона на ДРСЗ Бургас може да се изтъкнат следните особености и фактори, които оказват 

въздействие върху посредническите услуги на ДБТ и резултатите от тях: 

 Основният фактор, оказал влияние на пазара на труда през периода, както в страната, така и в 

региона, е епидемията от коронавирус COVID-19 и икономическите последици от нея.  

 Бургаски регион беше силно засегнат заради строгите ограничения върху туризма и резкия 

спад в предлагането на сезонна заетост в хотелиерството, ресторантьорството, строителството и 

търговията. Голяма част от работодателите в туризма и съпътстващите го отрасли не стартираха дейност 

през лято 2020 г., което се отрази на броя на обявените СРМ на първичния пазар; 

 Динамичната епидемична обстановка доведе до непредвидимост в заявяването и заемането 

на свободни работни места. При облекчаване на условията работодателите заявяваха СРМ, но в моменти 

на криза ги закриваха, поради отпадане на необходимостта от заемане. 

 Драстично увеличение на входящия поток – в сравнение с отчета за 2019 г. увеличението е с 

32%. По експертна оценка на ДБТ голямата част от регистриращите се са лица, които не са ползвали 

услугите на ДБТ или не са били клиенти през последните 5 години. 

 Извънредното положение и епидемична обстановка породиха несигурност на дейностите в 

редица сектори, най-вече в туристическия бранш, което от своя страна доведе до неколкократно 

краткосрочно наемане и освобождаване на персонал от страна на някои работодатели. Това се отрази на 

броя на постъпилите на работа на първичен пазар на труда, като техният брой е по-голям от постъпилите 

на работа през 2019 г.;  

Предприетите действия от Агенцията по заетостта стартираха като незабавна реакция на мерките 

на правителството за предотвратяване разпространението на епидемията. Бяха преустановени 

дейностите, свързани със струпването на хора и работа в несигурна среда: 

- Провеждане на групови мероприятия, обучения, трудови борси; 

- Предлагане на изнесени услуги – изнесени работни места, мобилни бюра по труда; 

- Контрол на място по обекти на работодатели. 

Дейностите по регистрация и обслужване на търсещи работа лица и работодатели бяха 

реорганизирани още преди обявяването на извънредно положение, така че бюрата по труда да продължат 

да предлагат административни услуги, спазвайки мерките за ограничение разпространението на 

епидемията. 

От 22.03.2020 г. бяха активирани 6 електронни административни услуги чрез Единния портал за 

достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и 

насърчаване на заетостта“: 

 Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места; 

 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица; 

 Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица; 

 Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица; 

 Включване в обучение на възрастни; 

 Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице. 

До края на м.март беше създадена организация за управление на клиентопотока в ДБТ поради 

драстичното увеличение на входящия поток от освободени от работа лица и приемането на заявления 

за получаване на парични обезщетения за безработица в бюрага по труда вместо в поделенията на 

НОИ по силата за Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, приет на 

23.03.2020 г. Взеха се мерки за управление на клиентопотока чрез: 

 Увеличаване на възможностите за получаване на услугите на ДБТ без да се изисква 

посещение – подаване на документи за регистрация чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна 

поща или чрез Системата за сигурно електронно връчване на ДА „Електронно управление“. 



 Разсрочване на посещенията в ДБТ на вече регистрирани търсещи работа лица. 

 Обособяване на повече места за попълване на документи. 

III. Антикризисни мерки за подкрепа на заетостта 

1. Мярката „60 на 40“ по реда на ПМС 151/2020 г., изменено с ПМС 278/12.10.2020  

Т.нар. мярка „60 на 40“ стартира в края на м.март, веднага след обявяване на извънредното 

положение от 13-ти март. Целта на мярката бе запазване на заетостта чрез изплащане на средства на 

работодателите в размер на 60% от осигурителния доход и от дължимите вноски на работодателя за 

всеки работник или служител, за който е приложен режима за преустановяване на работа или непълно 

работно време в периода до 30-ти юни. През второто полугодие действието на мярката продължи, като 

бяха приети изменения и допълнения, насочени към потърпевшите от ограничителните мерки 

икономически дейности. В края на месец декември правителството удължи действието на мярката до 31 

март 2021 г. 

Мярката е предназначена за запазване на персонала от работодатели с намалели приходи от 

продажби с не по-малко от 20% в два сравнителни периода и средствата се изплащат за работници и 

служители, за които се е наложило  преустановяване на работа, работа на непълно работно време, 

предоставяне на платен отпуск от работодателя, включване в уведомление за масово уволнение. 

Работодателят поема задължението да запази заетостта на работниците, за които е получил 

компенсации, за период, равен на периода на получаване на средствата. 

Има специални условия за работниците и служителите, осигурени в секторите „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ и дейност „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ поради 

сезонността на заетостта – не важи изискването за запазване на заетостта им за допълнителен период 

след периода на получаване на средства, както и условието да е била налагана промяна в режима на 

работа. 

През първия етап в региона на ДРСЗ Бургас са одобрени 907 заявления за 19432 работници, 

заети в периода март – юни 2020 г. 

При втория етап за предоставяне на средства на работодателите за заетите в периода юли – 

септември 2020 г. в бюрата по труда от региона бяха одобрени 607 заявления от работодатели за 

получаване на средства за 18 111 работници. 

До края на м.декември в ДБТ от региона са подадени 239 нови заявления за получаване на 

средства за периода октомври – декември 2020 г. за 3061 лица, както и 471 заявления от работодатели, 

получавали средства за периода юли – септември, за включване в периода октомври – декември на 12406 

заети лица. 

2. Компенсации от 290 лв. на месец за работник/служител/ самоосигуряващо се лице по 

реда на РМС 429/2020 г. (Проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от 

COVID-19“, финансиран по ОП РЧР ) 

От началото на месец юли за най-засегнатите отрасли – туризъм и транспорт - се предоставят и 

компенсации в размер на 290 лева месечно за едно лице и по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в 

отговор на пандемията от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ за запазване на заетостта на персонала, наети преди извънредното положение - включва 

дейностите Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; Пътнически 

градски и крайградски транспорт; Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде; 

Товарен автомобилен транспорт; Воден транспорт; Пътнически въздушен транспорт;  Товарен въздушен 

транспорт;  Спомагателни дейности във въздушния транспорт.  

Мярката обхваща вече периода юли 2020 г. – март 2021 г. При съчетаване на тази мярка с 

мярката „60 на 40“ размерът на компенсациите за работодателите от тези отрасли достига до 80 на сто от 

месечната брутна заплата (включително социалноосигурителните вноски за сметка на работодателя. 

По този начин без прекъсване от м.април до сега се изплащат средства на потърпевшите от 

противоепидемичните мерки работодатели за работни заплати на запазения персонал. 

През периода юли - декември в бюрата по труда от региона на ДРСЗ Бургас са одобрени 244 

заявления за 4534 лица. 

3. Проект „Заетост за теб", финансиран по ОП РЧР  

Проектът, стартирал в началото на месец юли 2020 г. и изменен и допълнен през м.ноември, е 

насочен към работодатели от реалния сектор, отговарящи на условията за получаване на минимални 

помощи, които искат да наемат безбработни лица, насочени от бюрото по труда и да получат 

субсидиране вече за срок до 6 месеца в размер на минималната работна заплата месечно за назначено 

лице. Допустими работодатели са и общинските предприятия. 

Устойчивост: Работодателят трябда да запази 75% от новонаетия персонал за период, равен на 

половината от периода на субсидираната заетост. 



Максимално допустимият брой на работни места, за които може да кандидатства работодател, 

спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на 

заявката: 

до 10 души се допуска да наеме до 4 лица; 

до 50 души се допуска да наеме до 20 лица; 

до 250 души се допуска да наеме до 50 лица; 

над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица. 

През 2020 г. в региона на ДРСЗ Бургас има 413 действащи договори, работещите към 31.12.2020 

г. лица по сключени договори са 772. 

4. Проект „Запази ме“ 

Проект „Запази ме“, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, предоставя безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на ПМС 325/2020 г. на 

Министерския съвет, определящо условията и реда за изплащане на компенсации на работници и 

служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени ограничения в условията на 

епидемичната обстановка. 

Тази мярка стартира от 30 ноември с изплащане на 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск 

на всяко лице, осигурено на пълно работно време в допустимите дейности, като компенсациите са 

дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-

късно от 21.12.2020 г. С промените в края на месец декември периодът на изплащане на компенсациите 

се синхронизира с последните заповеди на министъра на здравеопазването, като се удължи до края на 

месец януари. Освен това размерът на компенсацията от 01 януари се трасформира в 75% от 

осигурителния доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето. Тази промяна ще се отрази 

положително на лицата с осигурителен доход над минималната работна заплата. Приемът на заявления 

продължава, като те могат да обхващат целия период от началото на мярката за съответните допустими 

сектори. 

До 31 декември 2020 г. са одобрени 395 заявления, подадени в бюрата по труда от региона на 

ДРСЗ Бургас, за компенсиране по време на неплатен отпуск на 1772 работници и служители. 

 

5. Информационни дейности 

През м.юли 2020 г. в рамките на инициираната от Агенцията по заетостта национална 

информационна кампания „Нашите мерки по Ваша мярка“ относно антикризисните мерки за подкрепа на 

бизнеса в уславията на епидемията от COVID-19 ДРСЗ Бургас организира и проведе две 

информационнни събития за работодатели – в к.к. „Слънчев бряг“ и в гр. Бургас. На срещите беше 

изнесена презентация, изготвена от ДРСЗ Бургас, за подробно запознаване на заинтересованите страни с 

пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез 

проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата мярка с нов дизайн 60/40. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – БУРГАС  
 

 

 І. РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ 

 

През отчетния период дейността на Дирекция „Регионален държавен архив” – Бургас е 

организирана съгласно действащите за архивната система нормативни документи, приоритетните задачи 

на ДА „Архиви” за 2020 г. и утвърдения годишен план, както и на допълнително възложените за 

изпълнение задачи, които бяха изпълнени в срок и с висок професионализъм от служителите на 

Дирекцията. 

След 13 март 2020 г. до края на годината ритъмът на работа бе сериозно нарушен след обявеното 

от Правителството за няколко месеца извънредно положение, а след това извънредна обстановка и 

последващите заповеди на председателя на ДА „Архиви”. Веднага в отделите се създаде организация за 

дезинфекциране на помещенията и се ограничи достъпът на външни лица. С известни затруднения се 

закупиха необходимите  почистващи и дезинфекциращи препарати и предпазни средства. Със 

съдействието на Община Бургас за всички служители на Агенцията се осигуриха предпазни маски за 

многократна употреба.  



Бе преустановена работата на читалните от 09 март до 31 май  и от 1 декември до 31 декември 

2020 г. 

За периода на извънредното положение служителите на Дирекцията работиха присъствено и 

дистанционно и ползваха платен отпуск по утвърдени графици. 

През годината дистанционно работиха 22 служители на РДА – Бургас. През периода на 

дистанционната работа са извършени следните процеси: преглеждане на Актове за унищожаване на 

неценни документи и изготвяне на становища; проверка на предложени номенклатури и сравняване за 

правилно нанесени корекции; методическа помощ при изготвяне на Вътрешни правила за дейността на 

учрежденски архиви; консултации на фондообразуватели за предаване на документи от Местни избори 

2015 г.; преглед и нанасяне на корекции на изготвени документи и описи в резултат от извършени от 

ПДЕК окончателни експертизи на документи; преглед на дигитални образи, преди закачането им в 

ИСДА; съставяне на метаданни и попълване в импортни файлове; преглед на въведени данни в 

публичната версия на ИСДА; проверка на дублиращи се спомени в масиви “С” и “Б”; написване на 

статии и научни съобщения за предстоящи конференции и за сп. „Архивен преглед”; публикации във 

Фейсбук; подготовка на анотации за онлайн изложба. Извършена бе и доста техническа работа – 

оформяне и надписване на архивни единици; техническо оформяне на инвентарни описи; техническа 

обработка на папки за лични фондове; изготвяне на заверителни надписи на архивни единици. 

Предвид обявеното от Правителството извънредно положение от 13 март 2020 г. поради 

разпространението на Covid-19, последващите заповеди на председателя на ДА „Архиви”, присъствена и 

дистанционна работа на служителите на Дирекцията, както и продължаващата извънредна 

епидемиологична обстановка в страната, планът на Дирекцията бе актуализиран, като отпаднаха 

следните задачи: 

1. Организирането и експонирането на две самостоятелни и една съвместна изложба. 

2. Провеждането на една беседа. 

При актуализацията на плана, поради сложната епидемична обстановка, предвид, че 

фондообразувателите са медицински и болнични заведения, а двете училища се намират в карантиниран 

район на град Ямбол, бяха земенени 12 фондообразувателя, в които бе планирано да се извършат 

контролно-методически проверки. Заменен бе един фондообразувател за внедряване на номенклатура и 

се удължи научно-техническата обработка на документите на един личен фонд. 

През 2020 г. исканите информации, справки и становища са представени в срок и не е допуснато 

просрочване. 

Организацията, ръководството и контролът по изпълнението на задачите се осъществява по 

утвърдени форми – оперативки със служителите, провеждани от началник отделите, ежедневни 

контакти, срещи със служителите и др. 

Численият състав на Дирекцията наброява 27 служители, от които един – обща администрация и 

26 – специализирана. 

През 2020 г. Дирекция „РДА” – Бургас работи с непълен щат в два отдела.  

Във връзка с подготовката на дейности на Държавна агенция „Архиви” в областта на човешките 

ресурси през 2020 г. по направление кариерно израстване на служителите и кадрово обезпечаване за 

изпълнение на основните функции на агенцията, направените от директора на Дирекцията предложения 

за кариерно израстване се осъществиха на петдесет процента чрез провеждане на конкурентен подбор за 

старши експерт в отдела в Сливен. Не се проведе конкурентен подбор за старши експерт в отдела в Стара 

Загора. В отделите в Бургас и Стара Загора продължава да има свободни щатове, което затруднява 

работата.  

Успоредно с описания по–горе процес бе разработена длъжностна характеристика. 

През отчетния период Дирекционният съвет проведе едно заседание, а Регионалната експертна 

оценителна комисия на Дирекцията не е заседавала, тъй като не са постъпили предложения от физически 

и юридически лица за предаване на архивни документи срещу заплащане. 

Съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в 

държавната администрация и указателните писма на ДА „Архиви”, при спазване на определените 

срокове, бе извършено годишното оценяване на изпълнението на служителите, бяха разработени 

годишните планове и проведени междинните срещи. 

В срок са подадени годишните декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. В ДА „Архиви” са предоставени 

ксерокопия на декларациите и на електронен носител. 

През годината са проведени 51 заседания на ЕПК в отделите, на които са разгледани 381 

материала и протоколите са одобрени от директора. В сравнение с предходните години броят на 

заседанията относително се запазва с леко увеличение на броя на разгледаните материали (2018 г. – 52 

заседания с 342 разгледани материала, 2019 г. – 48 заседания с 360 разгледани материала). Комисиите 



заседават с различна ритмичност, като средно в Бургас и Сливен разгледаните въпроси на заседание са 

пет, а за отделите в Стара Загора и Ямбол са – десет, единадесет. 

Ритмично заседава Групата по условия на труд при Дирекция „РДА” – Бургас. Обучение по 

ЗБУТ през тази година не се проведе. 

Проведени са периодичен инструктаж на служителите, както и извънредни във връзка с 

разпространението на Covid 19. Провеждат се необходимите инструктажи на всички външни лица, 

пребиваващи на териториите на отделите. 

Във връзка с отоплителните сезони са издадени необходимите заповеди за спазване на условията 

за пожарна безопасност и са определени  отговорници. 

През 2020 г., три лица, определени от Областна служба „Изпълнение на наказанията” – Бургас, 

полагат безвъзмезден труд в отдела в Бургас, като едното лице беше преместено в друга институция 

поради грубо неспазване на трудовата дисциплина, некачествено изпълнение, нежелание да изпълнява 

възложените му задачи и употребата на наркотични вещества на теритирията на архива. Основните 

задачи са свързани с поддръжката на чистота в двора и общите площи на първия етаж на сградата, 

изработване на папки тип „хербарий”, номериране на архивни единици и др. 

В отдела в Сливен, предвид обявените мерки за безопасност от 13 март е преустановена 

дейността по доброволен неплатен труд на лице от Затвора – Сливен. 

Хигиената в сградите на отделите и поддръжката на площи около тях е проблем, който се 

акумулира през годините и би трябвало да се реши трайно чрез наемането от ДА „Архиви” на фирми за 

поддръжка. 

През 2020 г. учебни практики в архивите в Бургас, Стара Загора и Ямбол проведоха  студенти от 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Факултет по обществени науки, от специалностите 

„Български език и история”, „История и философия”, „История и психология” и „Иновации в обучението 

по история в средното училище” – широк профил, магистърска програма и от Великотърновския 

университет „Св. Св. Кирил и Методий” – студент четвърти курс, задочно обучение, специалност 

„История и архивистика”. 

Студентите се запознаха с професията “архивист” и добиха практически опит в реална работна 

среда. По време на практиката си те се включиха в задачи като техническо оформяне на архивни 

единици, въвеждане на научно справочен апарат в електронен формат, определяне на документи за 

реставрация, запознаване с процеса по дигитализация на архивни документи, запознаване с формите на 

контрол върху дейността на учрежденията и др. 

През отчетния период всички експерти на Дирекцията участваха в дистанционни обучения на 

ИПА (преобладаващо по време на дистанционната работа), които са завършени успешно. Отложеният за 

м. февруари 2020 г., от страна на ИПА, курс „Практически съвети за провеждане на срещи за оценка на 

изпълнението” повторно бе отложен.  

Директорът на РДА – Бургас завърши второто обучение по въвеждане на CAF в ДА „Архиви”. 

В началото на годината се извърши инвентаризация на читалните на отделите. 

 През 2020 г. единственият профилактичен медицински преглед който се проведе бе 

офталмологичен преглед на служителите на ДА – Сливен. Служителите в Стара Загора и Ямбол не са 

провели офталмологичния преглед поради пандемията, тъй като фирмата по трудова медицина не е 

осигурила безопасни условия. 

През отчетния период се извърши дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сградите на 

Дирекцията, включително и външните архивохранилища, както и техническа проверка и презареждане 

на пожарогасителите в отделите. 

Извършва се ежемесечна профилактика на пожароизвестителните инсталации в отделите, но 

отложеното плащане на фактурите доведе до временно снемане на архивите от активно наблюдение. 

В отделите в Сливен и Стара Загора са извършени проверки от РС “ПБЗН”. Протоколите са 

изпратени в ДА „Архиви”. Колегите работят по изпълнение на част от предписанията, но за голяма част 

от тях се изисква финансов ресурс. Част от предписанията от предишни проверки на  РС “ПБЗН” – 

Ямбол не са изпълнени. 

През отчетния период директорът на Дирекция „Регионален държавен архив” – Бургас 

осъществи срещи по организационни въпроси, свързани с дейността на Дирекцията, със заместник–кмета 

на Община Бургас и председателя на Общински съвет Бургас. 

Директорът на Дирекция „РДА” – Бургас е член на Областната комисия “Военни паметници” и 

участва в работа й. 

В навечерието на 24 май, Община Бургас награди служител на Държавен архив – Бургас с 

грамота и плакет за висок професионализъм. 

 

ІІ. ПРЕДАРХИВНИ И АРХИВНИ ДЕЙНОСТИ 



 

 ІІ.1 Научно-методическо ръководство и контрол във фондообразувателите. 

 

Заложените в плана задачи, свързани с предархивните и архивни дейности се изпълняваха 

според разпространението на Covid-19 и регламентираните ограничения. Приоритет в дейността на 

експертите е подобряване на работата с действащите фондообразуватели, чрез извършване на 

контролно–методически проверки, провеждане  на семинари и обучения на ПДЕК и на служители, 

отговарящи за учрежденските архиви, оказване на методическа помощ при съставянето на номенклатури 

на делата и на актове за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, вътрешни 

правила за работа на учрежденските архиви и др. 

Ежегодното актуализиране на Списъци 1 и 2 на действащите фондообразуватели, съгласно 

утвърдената процедура, дава възможност за ефективно планиране на методическото ръководство и 

контрол във фондообразувателите. 

Намаляването на фондообразувателите до 2012 г. се дължи на прилагане на принципите и 

критериите за определяне на фондообразувателите и на промените в обществено-икономическия живот 

като приватизация, ликвидация, обявяване в несъстоятелност, закриване и преобразуване. Същественото 

увеличаване на фондообразувателите през 2012 г. се дължи на отпадане на подборното комплектуване на 

училищата. През 2020 г. са заведени на отчет 4 нови фондообразуватели в Списък 1 и два в Списък 2. От 

отчет са свалени 20 бр. фондообразуватели от Списък 1 и един от Списък 2. 

Общият брой фондообразуватели в края на 2020 г. по Списък 1 е 948 бр., като спрямо 

предходните две години има спад средно с 20 фондообразуватели.  

Двадесетгодишният срок на запазване на документите в учрежденските архиви е фактор, 

налагащ като приоритет засилването на контрола във фондообразувателите по опазване на документите. 

През отчетния период са извършени 157 проверки, от които 125 основни, 31 контролни и една 

инцидентна в Ямбол, във връзка с подаден в ДА „Архиви” сигнал. 

През 2020 г. сериозно бе нарушен ритъма на контролната дейност. През през първото 

шестмесечие на годината в Дирекцията се извършиха 31% от планираните  проверки, като в Сливен 

изпълнението бе 62 %, а в Стара Загора 16%. Това наложи изготвянето на нов график за контролно – 

методическата дейност извън областните центрове за периода юни – септември.  

През 2020 г.  е увеличен броят на проверките спрямо 2018 г. и 2019 г., въпреки пандемичната 

обстановка. Анализирайки цифровите изражения на този показател (както и на доста други) трябва да 

отчетем най–важния фактор при планирането и изпълнението на задачите – човешкия ресурс. Доста 

години Дирекция „РДА” – Бургас работи с непълен щат и в четирите отдела, но попълването на 

съставите на отделите в Сливен и Ямбол през 2019 г. доведе до увеличаване на резултатите.  

 

 

 

 

 

 

Проверките се осъществиха съгласно Процедурата. 

Акцентът е те да се извършват на нови фондообразуватели и на такива, които не са проверявани 

през последните години, като голяма част са училища, включени като фондообразуватели, след 

отпадането на подборното комплектуване. Извършените проверки показват, че е било крайно 

наложително включването на тези училища в Списък 1. Немалък процент от тях са правоприемник на 

задължителната документация на закрити училища, но липсата на методически контрол през годините се 

е отразила на качеството на съхраняваните документи на някои училища, както е и факт, че в някои от 

тях не се съхраняват основни документи. 
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Основните препоръки, дадени от експертите, са насочени към необходимостта от актуализация 

на заповедите за ПДЕК, поради смяна на членове и допълване с изискванията, определени в Наредбата, 

извършване на ежегодната проверка на наличността и условията на опазването и съхраняването на 

документите, воденето на задължителните регистри в учрежденските архиви, изготвяне на индивидуални 

номенклатури и вътрешни правила за работата на учрежденския архив, извършване на окончателна 

експертиза на документи на закрити фондообразуватели, предимно училища от правоприемниците им, 

извършване на междинни експертизи при необходимост и подреждане на архивохранилищата и др. Не за 

първа година се отбелязва, че част от експертите са по–пестеливи с препоръките си, въпреки 

констатациите си, във връзка с устните уверения на ръководителите на проверяваните 

фондообразуватели за невъзможността определени изисквания да се изпълнят или дават неоснователно 

дълги срокове за изпълнение. По време на проверките в голяма част от учрежденията се проведоха и 

обучения на ПДЕК във връзка със задълженията им, произтичащи от Наредбата. При извършване на 

контролните проверки експертите провериха изпълнението на направените препоръки, като се 

констатира, че преобладаващата част от тях са изпълнени. 

Трябва да се отбележи, че малка част от протоколите от проверки се връщат подписани с голямо 

закъснение. 

Многократно е коментирана темата за силно ограничените правомощия и несамостоятелността 

на териториалните поделения на държавните институции, проблемите в съхранението на документите, 

неразпечатването на част от документите на хартиен носител, както и проблемите с номенклатурите на 

висшестоящите организации, в които не е заложено съхраняване на пълноценни архивни фондове на 

териториалните структури. Тази тенденция все повече се засилва и създава сериозни проблеми в 

работата с териториалните структури на немалка част от държавните институции. Не се разбира 

важността на дейността на териториалните структури за провеждането на държавната политика на 

територията на дадена област и масово се счита, че централата е единствената важна структура. Все по-

трудно е и извършването на проверки в териториалните структури, които по силата на Закона за 

Националния архивен фонд са фондообразуватели на държавните архиви в страната, поради 

необходимостта от специално разрешение от централата, ограничени правомощия на ръководителите на 

структурните звена по места, липсата на ПДЕК по места, но и същевременно неизпълнението на част от 

задълженията от централната ПДЕК за териториалните структури. В крайна сметка след определен 

период ще започне комплектуването на непълни архивни фондове, поради неразбиране на архивната 

теория и практика и нежелание за отстраняване на пропуските. 

През отчетния период са проведени 2 срещи с фондообразуватели и  потенциални 

фондообразуватели от Списък № 2. 

През 2020 г. са проведени 48 семинара, на които са присъствали 48 фондообразуватели и са 

обучени 131 члена на ПДЕК. Очертава се трайна тенденция голям брой учреждения да желаят ПДЕК да 

бъдат обучени на място, за да присъства целият състав на комисиите. Обучението е ефективно, защото 

присъстват голяма част от съставите на постоянните комисии, както и ръководители. С нарастване броя 

на проведените семинари трябва да се постави въпроса за липсваща техника (мултимедии, лаптопи), 

което затруднява съществено работата на експертите в тази посока.  

При планирани 27 номенклатури на делата са изготвени 12 нови и 47 актуализирани (общо 59 

бр). Цифрата е по–малка от изготвените номенклатури 2018 г. (75 бр.) и 2019 (72 бр.), но тя отразява 

потребностите на фондообразувателите през 2020 г. 

 



 
 

Може да се каже, че се очертава тенденция фондообразувателите да изготвят индивидуални 

номенклатури. Вследствие на извършените проверки и направените констатации за създаването на нови 

документи, както и такива, които престават да се създават, налага насочването на усилията по отношение 

на актуализиране на номенклатурите на делата. Разликите в показателя през годините се дължи на факта, 

че изготвянето на номенклатурите и тяхната актуализация е процес, който се инициира по желание на 

фондообразувателите. 

При план 24 номенклатури внедрени са 31. 

През 2020 г. са съгласувани на 40 фондообразувателя Вътрешни правила за работа на 

учрежденските архиви. 

През годината експертна помощ потърсиха учреждения във връзка с унищожаване на неценни 

документи с изтекъл срок на съхранение. Изготвени са  становища на 278 бр. Актове за унищожаване на 

неценни документи с изтекъл срок на съхранение, което бележи увеличаване на изготвените становища 

спрямо 2018 г. (242 бр.) и намаление на становищата спрямо 2019 г. (310 бр.). Посочените цифри не 

характеризират точния обем на свършената работа, тъй като в част от актове описаните неценни 

документи са малък брой, а други актове съдържат стотици анотации с документи.   

Изготвени са шест становища на Актове за унищожаване на документи с класифицирана 

информация, с изтекъл срок на защита (Бургас – 2 бр.,Сливен – 1 бр., Стара Загора – 3 бр.).  

Част от предложените Актове са на нотариуси от Бургаската регионална нотариална камара, 

която обхваща територията на Бургаска, Сливенска и Ямболска области. Отново, за поредна година, 

възниква проблемът с предложените от нотариусите актове, защото изпратените им образци от 

висшестоящата организация не отговарят на действащата нормативна уредба.  

През отчетния период експертите активно методически подпомагаха фондообразувателите в 

процеса по изготвяне на работни описи, които се изпращат в архивите за сведение, но в таблицата за 

планиране и отчитане не е предвидена позиция за отчет. 

 

ІІ.2. Комплектуване и научно-техническа обработка на архивни документи. 

 

От планираните за комплектуване 21 учрежденски фонда са комплектувани 101 (двадесет и един 

нови и 80 допълнителни постъпления), което е с 59 фонда повече от 2018 г. и с тридесет и осем повече от 

2019 г.  

Като цяло пълнотата на комплектуваните фондове е добра. 

Считам, че през последните пет години има траен процес за приемане на документи с постоянен 

срок на съхранение, тъй като на повечето от фондообразувателите документите са обработени до 1994 – 

1995 г. и изтича 20-годишния срок на съхранение на документите в учрежденските архиви. Предвид 

числения състав на архивите, комплектуването е изключително затруднено, защото голяма част от 

документите не се предлагат подредени в инвентарни описи. 

И през 2020 г. продължи извършването на междинна експертиза под контрола и методическата 

помощ на експертите, с което считам, че се налага практиката за извършване на междинни експертизи, с 

които трудно се справят ПДЕК на учрежденията. 
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През годината на държавно съхранение са приети 6 нови фонда от личен произход и 8 

допълнителни постъпления. Дарени са личните архиви на видни личности от областите Бургас, Сливен, 

Стара Загора и Ямбол. Спрямо предходните години броят на комплектуваните лични фондове се запазва 

с лек превес спрямо 2018г. 

 

 
 

През 2020 г. е извършена научно-техническата обработка на документите на осемнадесет 

учрежденски фонда, приети в архивите преди отчетната година, като през 2021 г. продължава научно–

техническата обработка на документите на три фонда. 

Частичните постъпления, регистрирани през 2020 г., са 27 на брой, като в Бургас са регистрирани 

12, в Стара Загора и Ямбол по шест а в Сливен – 3. В Бургас са регистрирани документи и във вече 

съществуващи пет ЧП. 

През годината са пресъставени шест инвентарни описи, като в резултат от този процес са 

унищожени 52 а.е., съдържащи неценни документи, представляващи 0,73 л. м. Този процес ще продължи 

и през следващите години, което ще е в полза на потребителите на архивна информация, тъй като 

неценните документи са описани в инвентарните описи и създават неудобство при ползването им в 

читалните. С този процес се освобождава и архивохранилищна площ.  

През отчетната година са усъвършенствани 21 инвентарни описа с 757 а. е., като над 70 процента 

от архивните единици са усъвършенствани в отдела в Ямбол. 

 

ІІ.3 Отчетност и съхранение на архивни документи. 

 

През 2019 г. в Стара Загора във външно архивохранилище, намиращо се в хидрофорна клетка, 

протече покривът в резултат на проливните летни дъждове, което доведе до увреждане на архивни 

документи с обем около 4 л.м. След спасителната акция по пренасянето на документите и внимателното 

им подсушаване през 2020 г. членовете на ЕПК констатираха необратима увреденост на 77 броя а.е. (1,35 

л.м.). С решение на ЕПК а.е. бяха отчислени от масива на Националния архивен фонд.  

През 2020 г. в лабораторията за реставрация са реставрирани приравнени към формат А4 3106 

листа. Причината за по-малко реставрираните листи през годината е продължителното отсъствие на 

реставратора поради отпуска за временна нетрудоспособност. 

През отчетната година от главния специалист в Стара Загора е извършена и малка реставрация 

на 100 листа.  

Определените за реставрация листи са 7468 бр. (Бургас–7297 бр., Ямбол–171 бр.) 

 

ІІ. 4. Използване на архивни документи. 

 

През 2020 г., в периодите, когато читалните работеха, 265 потребители на ретроспективна 

информация са ползвали архивни документи. В архивите работят граждани и представители на различни 

учреждения, интересуващи се предимно от документи, свързани със социално-правни въпроси, 

доказване на собственост и трудов стаж, но се увеличава броят на читателите ползващи документи с 

изследователски цели. 

Потребителите на архивна информация са работили в читалните 641 пъти. 
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Отдел Читатели 

Брой 

посещения в 

читалнята 

Общ брой издадени 

читателски карти 

Брой издадени 

читателски карти с 

намаление 

Бургас 104 356 86 38 

Сливен 46 89 40 17 

Ст. Загора 53 64 35 11 

Ямбол 62 132 54 13 

 

 

 

 

През 2020 г. в отделите са издадени общо 215 читателски карти. Тридесет и шест процента от 

издадените карти са с намаление. В Бургас са издадени три, а в Ямбол – две безплатни карти на дарители 

на документи.  

През годината са изготвени 110 справки на юридически и физически лица, от които 36 по 

изследователски теми, а 30 по имуществени въпроси. В сравнение с 2018 г. броят на справките е 

увеличен с 38 , а спрямо 2019 г. увеличението е с 43.  

 

 
 

През последните години, сред краеведи и историци, се забелязва стремеж към публикуване на 

поселищни проучвания, които черпят информация от архивните документи.  

 

Отдел 
Общ брой 

използвани а.е. 

Брой използвани а.е. от 

читатели 

Брой използвани а.е. от 

служители на архива 

Бургас 4129 3212 917 

Сливен 2241 511 1730 

Стара Загора 1436 388 1048 

Ямбол 1342 557 785 
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През 2020 г. продължава да се наблюдава сериозно количество архивни единици (4480) 

използвани от служителите във връзка с подготовката на различни дейности и изготвяне на информации 

и справки – 48,97 % от общия брой използвани а. е. 

Графиката показва, че в сравнение с 2018 и 2019 г. броят на използваните архивни единици е 

намалял, но и читалните бяха затворени няколко месеца. 

 

 
 

През 2020 г. за нуждите на читателите са изготвени 11185 броя хартиени копия, което е с 2646 

бр. повече от 2019 г. (8539 бр.). Заверени са 323 копия. 

 

Отдел 
Общ брой 

копия 

Брой 

заверени 

копия 

Брой 

незаверени 

копия 

Дигитални 

копия 

Дигитални копия с 

техника на 

заявителя 

1. Бургас 10895 175 7776 252 2692 

2. Сливен 2576 11 1468 13 1084 

3. Ст. Загора 523 54 215 0 254 

4. Ямбол 1789 83 1403 159 144 

 

 
 

Поставените по-долу графики илюстрират в процентно изражение съотношението на заверени и 

незаверени копия по отдели. 
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Забелязва се понижение на броя на заверените копия в сравнение с 2018 г. 

(784) и 2019 г. (784). Сериозно е увеличението на незаверените копия спрямо 2018 г. – 7755 бр. и 2019 г. 

– 7770 бр. Цитираните цифри не характеризират трайни процеси в изготвянето на копия, а показват 

моментните нужди на учреждения и граждани от заверени и незаверени копия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвените за граждани дигитални копия са 424, което е значително повече от 2018 г. (182 бр.) 

и 2019 г. (247 бр.). Петдесет и девет % от дигиталните копия са направени в Бургас. 

През 2020 г. значително е намалял процента на дигиталните копия, изготвени от гражданите със 

собствен фотоапарат – 26,44% от общото количество отчетени копия, който през 2019 г. бе 51%. 

Извършената, през 2018 г., промяна в Правилника за реда и организацията за ползване на архивни 

документи в ДА “Архиви” ограничава възможността на потребителите да заснемат безплатно целите 

архивни единици, което облекчи работата в читалните, но този процес продължава да ангажира времеви 

ресурс на служителите, който не би могъл да се планира. В тази връзка е и предложението да се 

прекрати практиката на заснемане със собствена техника без заплащане. 

През 2020 г., въпреки различните условия на работа, е увеличен общият брой на изготвените 

копия спрямо 2018 г. и незначително е намалял спрямо 2019 г. 
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Ежедневно колегите дават информация за местонахождението на документи за трудов стаж, на 

място в читалните и по телефона. 

Наред с използваните през годините традиционни форми и прояви за публичност на архивната 

информация, съхранена в отделите, експертите продължават да търсят нови форми за постигане на по-

голяма ефективност и по-добро качество на предоставяните услуги. Доколко архивът отговаря на 

потребностите на гражданите и обществото и достигната ли е степента на удовлетвореност от 

предлаганата ретроспективна информация, отговор намираме в анкетните карти, попълвани от 

читателите, които са добър източник на сигнализиране за корекции и нередности. Архивите отчитат, че 

доста голям процент граждани не проявяват желание да попълват анкетните карти. 

  

ІІ.5. Попълване и усъвършенстване на централизираните бази ИСДА и НЕРА 

 

Активно се работи в ИСДА. През годината се отчитат дейности, регистрирани като процеси в 

ИСДА. 

Част от отделите продължават да очакват от фирмата по поддръжката на ИСДА да се промени 

статуса на фондове от „обработен” на „необработен”, промяна от груби описи в инвентарни описи, 

поставяне на индекс “Б” на пет фонда, както и промяна в хронологичния обхват на документите на ниво 

фонд и инвентарен опис.  

През 2020 г., по време на дистанционната работа, усилията на експертите от Дирекцията бе да 

извършват преглед на въведените данни на различните нива на описание в ИСДА, попълват непопълнени 

полета и коригират правописни и пунктуационни грешки. 

В Бургас установиха, че въведени чрез импорт архивни единици за някои инвентарни описи, не 

са налични в ИСДА, което доведе до повторното им импортиране, въпреки че след първия импорт са 

били налични в базата. 

Продължава въвеждането в ИСДА на брой архивни единици на Частичните постъпления, което 

при първоначалното им въвеждане не е отразено.  

Периодично възникващите проблеми с работата в ИСДА затруднява работата на експертите и 

обслужването на читателите. 

През 2020 г. започна проверка на дублиращи се спомени в масиви „С“ и „Б“, като в Сливен и 

Ямбол проверката приключи. 

Отделът в Сливен продължава въвеждане на информация в базата данни “Топографски 

указатели” в ИСДА. 

През отчетния период отделите изпратиха писма до музеи и библиотеки във връзка с  

неоходимостта от вписването им в НЕРА. При необходимост експертите дават разяснения за подаване на 

заявления за вписване в НЕРА. 

 

ІІ.6. Дигитален архив. 

 

През 2020 г., въпреки пандемията и различния ритъм на работа, ритмично и в срок се работи по 

дигитализацията на определените документи по темите “Органи на власт и управление” за периода 1878 

– 1944 г., “Фотоархив.BG”, „Промяната 1989 г. Преди и след” и „Арт архив”, по качването на 

дигиталните образи и метаданните в ИСДА и изпращането им в Дирекция "Дигитализация, реставрация 

и микрофилмиране" за контрол на качеството. Всички изпратени за одобрение дигитални обекти и 

образи са одобрени.  

Техническите възможности и бавното прикачване на дигиталните образи създават трудности при 

работата. Тъй като скенерите не са професионални и са с възможности за сканиране на отделни листи, а 

архивните документи в огромната си част са подвързани в големи обеми, процесът на заснимане е много 

трудоемък, обикновено образите са изкривени и се налага повторно сканиране. Наличието на по една 

машина в архив, ангажира вниманието на един експерт, а бавното заснимане и бавното прикачане на 

образите води до сериозно „изяждане” на работно време. Би трябвало да се инвестира в професионална 

техника, за да се постигне високо качество и най-вече количество, което да отговаря на отделеното 

време. 

Отделите отчитат само новоизготвени и прикачени в ИСДА през 2020 г. дигитални обекти и 

образи с приключени процеси. 

 

ІІІ.  ИЗДАТЕЛСКА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 

 



ІІІ.1. Издателска и информационна дейност.  

 

През 2020 г. подготвени и предадени за публикуване в сп. „Архивен преглед”  са 11 статии, а за 

други специализирани научни издания – две статии. 

През отчетната година началника на отдела в Стара Загора и експерти от същия отдел участваха 

в научни конференции „Жената – пространства и граници в живота й” и „Старопланинският регион – 

минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм”, организирани от Регионалните музеи в 

Стара Загора и Габрово с четири съобщения. Заедно със съобщенията са представени и четири 

презентации: 

- „Старозагорският клон на дружество „Самарянка” в периода на Балканските и Първата световна 

война”; 

- „ Творческа обществена дейност на актрисата от старозагорския театър Иванка Антонова, по 

документи съхранявани в Държавен архив – Стара Загора”; 

- “100 години от рождението на ген. Делчо Делчев”; 

- „Султански ферман за изграждането на църквата в с. Виден, Община Павел баня” 

Началникът на отдела в Бургас и експерт от същия отдел трябваше да участват в научна 

конференция „Бургас – демография, стопанство, общество (1856 – 1944)“, организирана от Регионалния 

исторически музей в Бургас с доклади, но конференцията се отложи. Докладите на теми "Спортни 

клубове, дружества и организации в Бургас до 1944 г. (по документи, съхранени в Държавен архив – 

Бургас)" и „Преглед на историята на параходните дружества и агенции в Бургас след Освобождението от 

1878 г., отразена в документите, запазени в отдел „Държавен архив” – Бургас” са готови, но не са 

предадени за сборника, тъй като изискването бе да се предадат в дните на самата конференция.  

През отчетния период в местния периодичен печат са публикувани 24 статии, от които 14 

електронни. 

 

 
 

 

Архивите присъстват в публичното интернет пространство чрез отчетените 164 публикации във 

Фейсбук, като 64 от тях са на Сливен.  

Двадесет и един материала са изпратени за административната страница на ДА “Архиви”, а 19 

информации са публикувани в други електронни издания. 

Със сто двадесет и пет описания на документи е допълнена дигиталната колекция 

“Фотоархив.BG”, две описания на документи са предоставени за дигиталната колекция „Промяната 1989 

г. Преди и след” и 11 – за „АртАрхив”. 

 

ІІІ.2. Популяризаторска дейност.  

 

Популяризаторската дейност традиционно я отбелязваме с най-много изпълнени задачи, както 

планирани, така и извън плана. 

Отделите „Държавен архив” – Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол са предпочитан партньор в 

информационното публично пространство, въпреки нетрадиционно протичащите събития през 2020 г. 

поради пандемията, и експертите им са търсени и предпочитани от културната общественост в 

областите. 
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Като публична институция, Дирекция „Регионален държавен архив” – Бургас фокусира 

дейността си върху изпълнението на задачите, свързани с популяризирането на НАФ, за да получи 

обществото най-широк достъп до съхраняваната архивна информация. 

По нетрадиционен начин отделите на РДА – Бургас отбелязаха Международния ден на архивите 

– широко бяха оповестени номинираните в категориите „Читател на 2019 г.”, „Дарител на 2019 г.” и 

„Приятел на архива”, но за връчването на грамотите бе избрано подходящо, спрямо разпространението 

на вируса, време.  

И през 2020 г. Държавен архив – Стара Загора участва за пореден път без прекъсване в “ Нощ на 

изкуствата” с презентация „90 години от рождението на Росица Баталова”, представена на открито в 

дворното пространство на Архива, при спазване на всички противоепедимични мерки.  

През годината са експонирани три самостоятелни изложби, съвместно – четири, от които две 

дигитални. 

Две самостоятелни изложби организира архива в Стара Загора и една – архивът в Ямбол. В 

сравнение с предходните години броят на изложбите е намалял. Изложбите се подготвят и изработват 

без финансова подкрепа на ДА “Архиви” и обикновено са финансирани от Общините. Нужно е да се 

отбележи, че за организирането на популяризаторски инициативи по места (изложби, рекламни 

материали, тържества на фондообразуватели, поздравителни адреси) трябва да се осигуряват средства, 

които до сега обикновено се финансират с лични средства на служителите.  

РДА – Бургас активно съдейства при гостуването в Бургас и Средец на две национални изложби, 

организирани от Държавна агенция „Архиви“.  

 

 
 

Във връзка с националните и местните празници и други събития през отчетния период на 

обществеността на областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, са представени тринадесет 

интервюта и репортажа по местните и национални телевизии, които популяризираха документалното 

богатство на отделите, както и дванадесет радиопредавания, като отделът в Стара Загора поддържа една 

постоянна рубрика в предаване на Радио Стара Загора.      

 

ІІІ.3. Библиотечен фонд. 

 

През 2020 г. библиотечният фонд на отделите в Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол се обогати 

със 377 книги, като в огромната си част от тях са дарени от ТСБ –Бургас на Държавен архив – Бургас, по 

повод 140
та 

годишнина на Националния статистически институт, статистически издания за периода от 

1932 г. до 2019 г. Предоставени за ползване от читатели са 32 тома. Служителите в отделите са 

използвали 26 тома. 

   

ІV. ФИНАНСОВО–СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА     

      БАЗА 

 

ІV.1 Финансово-счетоводна дейност 

В Дирекция „Регионален държавен архив” – Бургас се извършва ежедневен контрол и планиране 

на разходите. Търсят се възможности за оптимизиране на текущите разходи за ел. енергия, вода, 

топлоенергия и текущо поддържане. 

 През отчетния период реализираните общо приходи за Дирекцията са в размер на 6703.55 лв. от 

читалните на отделите, които са повече спрямо от 2018 г. (6033.66лв.) и 2019 г. (6001.48 лв.). 

От 21.11.2017 г. в отдела в Бургас могат да се извършват и картови разплащания през ПОС 

терминал, но през 2020 г. има плащане на такси и услуги през ПОС терминала в размер на 25.50 лв. 

Графиките илюстрират в процетно изражение посочените в таблицата цифрови стойности по 

отдели, както и приходите на РДА – Бургас през 2018, 2019 г. и 2020 г., които за тригодишния период са 

най-големи през 2020 г. 
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ІV.2 Материално–техническа  база 

 

През 2020 г. г. бяха решени дългогодишните проблеми с течащия покрив в Бургас и пропадналия 

под в Сливен. Във връзка с идеята на ДА „Архиви” за финансиране на ремонтите чрез Фонд „Условия на 

труд” към министъра на труда и социалната политика в срок бяха подготвени и подадени комплектът от 

документи за участие в проекта. Ремонтните дейности приключиха в срок, а резултатите бяха приети от 

комисии, назначени от председателя на ДА “Архиви”.  

В Ямбол се извърши подмяна на неотваряемите прозорци и се монтира нова врата, излизаща към 

първия етаж, за да се осъществи вентилация и изсушаване на помещенията. 

Сериозен е проблемът с поддържането на двора в Бургас, както и почистването на всички 

външни шахти във връзка с постоянното връщане на вода от най-близката външна шахта във вътрешната 

шахта, намираща се ПРУ
то

 в близост до централните електрически табла. 

В отделите в Сливен, Стара Загора и Ямбол също почти ежедневно се сблъскват с проблема с 

поддръжката на площите около сградите на архивите. Необходимо е ръководството на ДА „Архиви” 

трайно да реши този въпрос, както и хигиенизирането на помещенията на отделите чрез наемане на 

подходящи фирми.  

През първото шестмесечие на годината във всички отдели на Дирекцията се извършиха 

технически прегледи на част от копирната и компютърна техника и се издадоха протоколи за 

физическата й и морална негодност за ползване с предложение за бракуването й. Протоколите се 

представиха на вниманието на ръководството на Агенцията при извършената в края на годината 

инвентаризация. Предстои физическото унищожаване на бракуваната техника. 

През 2020 г. в РДА – Бургас се доставиха тонер касети, архивни кутии, офис столове за 

служителите, посетителски столове и канцеларски материали. Всички доставки, с изключение на офис 

столовете, са в по-малки количества от заявените, а хартията е с драстично намалени количества.  

На отделите в Бургас и Стара Загора се предоставиха влагомери. 

В началото на отчетния период в Бургас бе инсталиран UPS към комуникационния шкаф, но 

проблемите, които продължиха са с доставката на интернет. Виваком подмени два пъти модема, но има 

дни, в които десетки пъти през работното време прекъсва интернетът за минутка, което спъва работата 

на експертите и главния счетоводител.  

През 2020 г. на  РДА – Бургас бяха предоставени 5 бр. компютърни конфигурации и 3 бр. 

принтера. Необходимо е да продължи подмяната на старата техника. 

Периодично в Бургас възниква проблем с датчиците на СОТ
а
, като системата се задейства без 

причина. Най-вероятната причина е остаряването им и проявяването на дефекти в отделни елементи.  

В тази връзка, подписването на договор за абонаментна поддръжка на сигнално – охранителната 

техника, би елиминирало компрометирането на системата от фалшиви сигнали. 

През годината затруднения срещна Г. Караславов при поддръжката и обслужването на 

служебния автомобил, предоставен за ползване в Стара Загора и на практика автомобилът не се 

използва. 

През летните месеци беше стратирана процедура по възстановяване на газоподаването в Ямбол, 

което е възстановено и от 1 ноември отоплението в архива е на газ.  

В края на 2020 г. се наложи спешен ремонт на тръбен участък и големия водомер към него, 

отчитащ дебита на вода към пожарните шлангове на архивохранилищата в Ямбол. Със съдействието на 

ВиК – Ямбол ремонтът бе извършен безвъзмездно отчасти с техни резервни части, като от наша страна 

се закупи водомер и спирателен кран.  
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Необходимо е да се закупят климатици за работните помещения на служителите в отделите, да 

се извърши освежителен ремонт в голяма част от помещенията, да се подменят част от бюрата, да се 

ремонтира вентилационната-въздуховодна система в Стара Загора, както и компрометираното базалтово 

покритие в двора на архива. 

Всички посочени проблеми са представени на вниманието на ръководството на ДА „Архиви” 

чрез докладни записки. 

 

Представените в отчета обем, ниво и качество на постиженията, изнесените пропуски, анализа 

на трудностите и постиженията, очертават 2020 г. като трудна година поради работа в условия на 

пандемия, но и показват високия професионализъм на служителите на Дирекция „Регионален държавен 

архив” – Бургас. 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

 
1. Прегледи, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели 

1.1. Вписвания в регистъра на корабите 

 а) вписани кораби в регистъра: 

 През отчетната година са регистрирани 284 плавателни съда (за 2019 г. –  279 бр.). От тях 282 са 

малки плавателни съдове до 40 БТ  и 2 големи кораби над 40 БТ. Вписани са промени в регистрацията на 

323 плавателни съда (за 2019 г. – 344).  

 По-голяма част от регистрираните малки плавателни съдове са закупени втора употреба и малка 

част са собствена постройка. Вписването на нови данни в регистъра е свързано предимно с ипотекиране 

на корабите, промяна на собственост и промяна в техническите данни.  Разпределението на 

регистрираните кораби и на вписаните промени в регистъра на корабите през 2020г. и 2019г. е показано 

на фиг. 1: 

 

 
фиг. 1 

 

На основание регистрацията (вписването на кораби в регистъра), вписаните промени и други 

основателни случаи са издадени 4 свидетелства за регистрация на големи кораби (за 2019г.-11) и 623 

свидетелства за регистрация на малки кораби (за 2019г-609 бр).  

Разпределението на издадените свидетелства за регистрация по години е показано на фиг. 2.  
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фиг. 2 

 

На основание Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в 

териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и 

чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и 

извършването на водно-атракционни услуги с тях, продължи регистрацията на джетове и съгласуване 

разполагането на водни бази по плажната ивица на Република България. 

 

През 2020 г. в регистъра на пристанище Бургас бяха вписани: 88 джетa (за 2019 г. – 83) и беше 

съгласувана експлоатацията на  общо 89 водни бази  ( за 2019 г. – 104); 

 

Разпределението на съгласуваните водни бази в териториалният район на ДМА-Бургас през 2020 

година е както следва:  

- В район Несебър (в това число Равда, к.к.Слънчев бряг, Свети Влас, Робинзон и Елените) – 32 

водни бази; 

- В район Поморие – 4 водни бази; 

- В район Бургас (в това число Росенец, Сарафово и Крайморие) – 6 водни бази; 

- В район Созопол (в това число Черноморец, к-г Златна рибка, к-г Градина, Червенка, к-г Каваци, 

к-г Смокини и к-г Дюни) – 21 водни бази; 

- В район Приморско (в това число Аркутино, Перла, Китен) – 14 водни бази; 

- В район Царево ( в това число к-г Арапя, к-г Нестинарка, Лозенец и к-г Оазис) – 8 водни бази; 

- В район Ахтопол (в това число Силистар, Бутамята и устието на река Велека) – 4  водни бази; 

 

Разпределението на съгласуваните водни бази по райони е показано на фиг.3 

 

 
 

фиг. 3 

 

 

 б) заличени /отписани кораби от регистъра на корабите: 

 През 2020 г. в ДМА-Бургас от регистъра на корабите в Република България са 

заличени/отписани общо 77 морски кораби. Този брой през 2019 г. е бил 808.            Причините за 

отписване на корабите от регистъра са основно:  

- лошото им техническо състояние, поради многогодишна експлоатация и нерентабилни 

ремонти, което възпрепятства поддържането им в съответствие с изискванията на международните 

документи;  

- смяна на флага при покупко-продажби; 

- предадени за скрап;  

 

 

Разпределението на отписаните/заличените кораби по години е показано на фиг. 4: 

 

32 бр. 

4 бр. 

6 бр. 21 бр. 

14 бр. 

8 бр. 
4 бр. 

Водни бази за 2020 г. 

р-н Несебър 

р-н Поморие 

р-н Бургас 

р-н Созопол 

р-н Приморско 

р-н Царево 

р-н Ахтопол 



 
фиг. 4 

 

  

1.2. Прегледи и измерване на кораби 

 а) измерване на кораби 

 Измерването на корабите за определяне на техните физически характеристики и бруто и нето 

тонажът е основа за издаване на мерително свидетелство. Данните от това измерване определят и 

приложимите технически и организационни изисквания към конкретния кораб и се отразяват във всички 

негови документи, влияят върху определяне на данъци и такси, които заплаща корабопритежателят.  

            През 2020 г. служителите на ДМА-Бургас не са извършвали такива измервания.  

 

Съществуващите морски кораби, попадащи в полето на Международната конвенция за 

определяне на тонажа, при отписване от чужд регистър и вписване в българския не подлежат на ново 

измерване. Международното мерително свидетелство, издадено от  администрацията на държавата, 

страна по Международната конвенция за измерване тонажа на морските кораби се преиздава от 

ИА”МА”. 

 През отчетната година беше преиздадено  1/Едно/ межд.свидетелство за тонаж.  

 

  б) извършване на прегледи на български кораби за заверка или издаване на корабни 

документи: 

 Тази дейност е в изпълнение на изискванията всички кораби да отговарят на определени 

технически норми, регламентирани в различни международни и национални документи. Това се 

удостоверява със съответни свидетелства.  

           През изминалата 2020 г. служителите на ДМА-Бургас, са извършили прегледи на        общо 854 

морски плавателни съдове. През 2019 г. тази цифра е била съответно 1 756 броя. Извършените прегледи 

на морски плавателни съдове по видове за 2020 г.са дадени на фиг. 5., а извършените прегледи по видове 

за 2019г. са дадени на фиг. 6. 

 

 

 
 

 

 

 

808 бр. 

77 бр. 
Отписани/заличени кораби 

2019 г. 

2020 г. 



От общо прегледаните през годината 854 плавателни съда, 361 броя са извършени от 

инспекторите в ДМА-Бургас и 493 броя прегледи са извършени от служителите в изнесените работни 

места в териториалният район, както следва: Несебър – 111 бр; Поморие – 43 бр.; Созопол – 180 бр.; 

Приморско – 66 бр.; Царево – 49 бр. и Ахтопол – 44 бр. 

 

 

 

Прегледа на 1  яхта е проведен в Атина /Гърция/.  

Освен прегледи на плавателни съдове в териториалният район на ДМА-Бургас и в чужди 

пристанища, през годината инспекторите са извършили и общо 54 прегледи във вътрешните водоеми на 

страната (за 2019г – също 54 броя), в това число:   

      7 прегледа на яз.Кърджали в това число 3 броя за заверка и издаване на корабни 

свидетелства на частни плаващи бази и 4 прегледа на плавателни съдове;  

      20 прегледа за заверка и издаване на корабни свидетелства на плавателни съдове 

собственост на НЕК-язовири и каскади и др., на язовири „Копринка”, „Доспат”,   „Батак”, 

„Иваиловград”, „Студен кладенец” , „Овчарица”и др.; 

      27 прегледа на яз. Въча, в това число 23 броя за заверка и издаване на корабни 

свидетелства на частни плаващи бази и 4 прегледа на плавателни съдове;   

По отношение на техническата годност на проверяваните кораби в голяма част от рапортите са 

вписани несъответствия.   

Най-големи слабости са констатирани, по отношение на противопожарното и спасителното 

имущество, както и по отношение поддържане на необходимата чистота в машинното отделение и 

санитарно-битовите условия на корабите. Като основни причини за констатираните несъответствия са 

действията/бездействията на личния състав, недостатъчните средства влагани от корабопритежателите за 

ремонт и снабдяване на корабите.  

Корабните документи са заверявани/издавани след отстраняване на констатираните 

несъответствия в предписаните срокове.  

 

През 2020 г. служители на ДМА-Бургас са заверили и издали документи, както следва : 

- Издадени конвенционални документи на големи морски кораби–86 броя (2019г.–107 бр.) 

- Заверени конвенционални документи на големи морски кораби – 46 броя (2019г – 68 бр ); 

- Издадени Свидетелства за годност за стопанска дейност – 335 броя (2019г–  964 бр); 

- Издадени Свидетелства за годност за сезонен превоз на хора – 81 броя (2019г – 99 бр); 

- Издадени контролни талони – 457 броя (2019г – 579 бр); 

- Заверени документи на малки морски кораби – 8 броя (2019г. – 162 бр.); 

 

111 бр. 

43 бр. 

180 бр. 

66 бр. 

49 бр. 

44 бр. 

Прегледани плавателни съдове за 2020г. по малки пристанища 

р-н Несебър 

р-н Поморие 

р-н Созопол 

р-н Приморско 

р-н Царево 

р-н Ахтопол 



Поради влязла в сила промяна в Наредба № 5 за корабните документи (изм. и доп. ДВ бр.85 от 

24 октомври 2017 г).  и през 2020 г.  броя на прегледите за издаване на контролен талон бяха по-малко, 

но за сметка на това се засили превантивния контрол.  

Упълномощените организации по Наредба 4, за съжаление не са подавали данни в ДМА-Бургас 

за извършените от тях прегледи . 

в) прегледи на системата за управление на безопасна експлоатация на кораби и 

предотвратяване на замърсяването на морската среда: 

 През 2020 г. са направени общо 2 прегледа по ISM Code на  компании от служителите на 

администрацията (за 2019 г. – общо 4 броя в това число – на 3 компании и 1 кораб ).  

 

 г) извършени прегледи на кораби, съгласно ISPS Code: 

 През 2020 г.са извършени 2 одита  (2019 г. – 1 брой). Заверени са 2 сертификата. 

 

            д) извършени проверки по Морската трудова конвенция /MLC/: 

През 2020г. са  извършени две проверка по MLC. В резултат на проверките сме издали 2 сертификата, а 

един сертификат е заверен. За 2019г- проверката е една. 

 

            е) превантивен и текущ контрол, през ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 г., върху движението на 

плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение и зоните за водно-атракционни услуги в 

отговорния район на: 

  

Дирекция „Морска администрация  – Бургас” 

 

 Проверки по море на плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение: 

 

- През летен сезон 2020г има извършени общо 8 проверки по море (за 2019г.- 10), както следва: 

- За м.май – 2 проверки 

- За м.юни – 2 проверки 

- За  м. юли  - 2 проверки  

- За м. август – 2 проверки  

 

  Проверки по суша – за 2020г. има извършени само самостоятелни проверки от 

служителите на ДМА-Бургас  на зоните за предоставяне на водно-атракционни услуги:  

 

Направени са общо 11 проверки на всички 89 зони за предоставяне на водноатракционни услуги 

през летен сезон 2020. За сведение през 2019г. проверките на водни бази са били 132 броя. 

Поради епидемичната обстановка са извършени проверки на бази от района на община 

Приморско, к.с.Дюни  и кв.Крайморие  само през м. август.  

 

Установява се тенденция за свеждане до минимум на нарушенията.  . 

 

 Извънредни проверки по суша на неконвенционални кораби плаващи под българско знаме – общо 

–52 броя проверки, при които се проверени 70 броя плавателни съдове ( За 2019г-80 проверки 

при които са проверени 115 лодки) 

 

 Съставени актове и фишове в резултат на проверките 

 

 Общия брой на съставените фишове  за летния сезон са 17 бр. (за 2019г.- 9 бр.), в това число по 

райони както следва:  

Бургас  - 3 бр.;  Созопол – 6 бр.; Приморско – 3 бр;  Несебър – 1 бр. и Царево – 4 броя. 

   

 Най-често срещаните нарушения са следните: 

- валидно издадените документи не са на борда на лодката; 

- не е маркирано спасителното оборудване; 

- нечетлива маркировка; 

 

Няма съставени актове за установяване на административни нарушения свързани с проверките.  

За 2019г. актовете са били 3 броя. 

  



Търсеният превантивен ефект и регулярният текущият контрол оказаха своето влияние, както 

върху собствениците и водачите на лодки, яхти и джетове, така и върху концесионерите и наемателите 

на плажове и водни зони.  

 

 Други проверки от инспекторите на ДМА Бургас 

 

Извършени са проверки на състоянието на  17 пристана за сезонен превоз на хора в началото на 

летния сезон; 

            Извършени са съвместни проверки с ИАРА за установяване на координати на мидени полета в 

района от нос Емине до Бургас, в рамките на 2 (два ) работни дни. 

  

 1.3. Контрол на български кораби в наши и чужди пристанища 

 

а) Контрол на българските кораби в  наши пристанища  (Flag State Control) 

 

На основание Разпореждане № 82 на изпълнителния директор на ИАМА, с цел подобряване 

поддържането на техническото състояние на корабите,  се извършват извънредни проверки на 

българските кораби, намиращи се в наши и чужди пристанища. Този контрол се осъществява от  

инспектори в отдели ПОРКК от Агенцията.  

Корабопритежателите се задължават да отстранят и да докладват отстраняването на 

констатираните несъответствия в указаните срокове. 

 

 През 2020г. e извършена една (FSI) проверка на кораб, плаващ под българско знаме.  /за 2019г.- 

2 броя/   

           б) Инспекции на български кораби в чужди пристанища по линия на държавния пристанищен 

контрол (Port State Control)  

Забележка: Данните са обобщени от гл.инспектор „ПЕК” –Георги Стоянов общо за ДМА-Бургас и 

ДМА-Варна 

- общият брой инспекции на български кораби по PMoU (Парижки меморандум) през 2020 г. е 10, 

задържан е 1 кораб  (за 2019 г. – 8-проверени, задържан e  1 кораб); 

- общият брой инспекции на български кораби по BsMoU (Черноморски меморандум) през 2020 г. е 

15, няма задържани кораби (за 2019 г. – 22 -проверени, няма задържани кораби); 

- -общият брой инспекции на български кораби по MedMoU (Средиземноморски меморандум) през 

2020 г. е 2, няма задържани кораби (за 2019 г. – 1-проверен, няма  задържани кораби). 

 

в) Прегледи и проверки на условията на живот и труд на борда на кораба (MLC, 2006) 

През 2020г. продължи извършването на допълнителни проверки, на основание постъпили жалби 

и оплаквания, съдържащи твърдения за опасност или несъответствие, по отношение на условията на 

живот и труд на моряците, посочени в Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция, 

2006 г.  

 

През изминалата година в ДМА-Варна, е получен 1 сигнал, а в ДМА-Бургас няма получени 

сигнали за неспазване изискванията на MLC, 2006 изразяващи се основно в забавяне на договорените 

заплати и други финансови активи. В тази връзка, проверките са извършени съгласно с процедура ПК 

0701 и ПК 0702. Няма задържани кораби. (през 2019г.са били задържани 4 кораба).  

 

с) Концентрираната кампания за Аварийни системи и Процедури за 2020г. беше отложена 

заради пандемията с Ковид 19.  

  

2. В областта „Квалификация и регистрация на морските лица” са извършени следните дейности: 

2.1. Поддържане на регистър на морските лица.  

През отчетния период продължи работата по попълване на базата данни в електронния регистър 

на морските лица за поддържане на актуална и точна информация. Успоредно с това се попълват данни и 

в новата програма за издаване на свидетелства на морски лица. Същата непрекъснато се актуализира и се 

прибавят нови функции, които се тестват и въвеждат в практиката.  

 



През 2020 г. бяха направени 984 записи за командироване и откомандироване на морските лица 

(2019 – 1 379), с вписване на данните на кораба, заеманата длъжност и продължителност на плавателния 

стаж. Успоредно с това се попълва регистъра и на база данни от моряшките книжки. За съжаление 

морските лица не спазват изисквания на Наредбата за компетентност на морските лица и не представят 

моряшките си книжки навреме, което до известна степен затруднява актуализацията на данните. 

 

2.2. Издаване на документи на морските лица - моряшки паспорти, моряшки (служебни) 

книжки, свидетелства за правоспособност и потвържденията им, свидетелства за специална и 

допълнителна подготовка, удостоверения за плавателен стаж и др.  

Съгласно Международната конвенция STCW 1978, както е изменена, всички български правоспособни 

лица, участващи в международно плаване по море трябва да бъдат снабдени със свидетелства за 

правоспособност, свидетелства за професионална компетентност, свидетелства за допълнителна и 

специална подготовка и потвърждения на свидетелствата (ендорсмънти), съдържащи реквизити, 

съгласно формата предвидена в Конвенцията.  

            През 2020г. са издадени 285 свидетелства за правоспособност (за 2019 – 268), а потвържденията 

на свидетелства са 6 (за 2019 - 11).  Издадените свидетелства за допълнителна и специална подготовка са 

2 437 (за 2019 г. – 2 789). Издадени са и 755  свидетелства за правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ 

на море/малък кораб по река Дунав” и „Шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300БТ”(за 2019 – 

1097). Издадени са и 54 броя свидетелства за правоспособност изпълнителско ниво и 46 броя 

свидетелства в местно плаване. (За 2019г.данните са били съответно 73 бр и 45 бр.)  

 

На фиг. 7 e показано разпределението на извършените услуги по издаване/преиздаване на свидетелства 

за правоспособност, потвърждения, свидетелства за специална и допълнителна подготовка и 

свидетелства за водач на кораб до 40БТ през 2020г.(3583 бр) спрямо 2019г. 

 (4 283 бр.) 

 

 

 

фиг. 7 

  

        Издадените моряшки паспорти през 2020 г. са 346 (за 2019 – 518), а издадените моряшки и служебни 

книжки са 221 (за 2019 – 220). На фиг. 8 са показани издадените моряшки паспорти през отчетната и 

предходната година; а на фиг. 9  е показано разпределението на извършените услуги за издаване на 

моряшки/служебни книжки за същите периоди; 

4283 бр. 
3583 бр. 

Свидетелства за правоспособност 

2019 г. 

2020 г. 



 

 

фиг. 8      фиг. 9 

 

 Издадени са 225 удостоверения за плавателен стаж (за 2019 – 303). При подаване на заявленията 

за допускане на изпит на морските лица са изготвени и значителен брой служебно издадени 

удостоверения за плавателен стаж. На фиг. 10 са показани издадените удостоверения за плавателен стаж 

за отчетния и предходният период: 

 

 

 

фиг. 10 

  Общият брой на издадените през 2020 г. документи на български морски лица (свидетелства за 

правоспособности, свидетелства за допълнителна и специална подготовка, потвърждения на 

свидетелства, моряшки паспорти, удостоверения за плавателен стаж и други е 4 375 (за 2019 г. – 5 324).  

 

 2.3. Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност 

 Общият брой изпитаните лица в ДМА-Бургас през 2020 г. е 696 (за 2019 г. – 764). 

Въпреки сложната епидемична обстановка се създаде организация за провеждане на изпити и те не 

спряха. Даде се възможност на морските лица да повишат или придобият нови правоспособности. 

 На фиг. 11 е показано разпределението на броя изпитани лица за придобиване/потвърждаване на 

правоспособност за текущия и за предходния отчетни периоди:  

 

 
фиг. 11 

518 бр. 

346 бр. 

Моряшки паспорти 

2019 г. 

2020 г. 

220 бр. 
221 бр. 

Моряшки/служебни книжки 

2019 г. 

2020 г. 

303 бр. 

225 бр. Плавателен стаж 

2019 г. 

2020 г. 

764 бр. 

696 бр. Изпитани лица 

2019 г. 

2020 г. 



 

 

 

По време на провеждане на изпитните сесии на изпитваните морски лица са предоставяни 

анкетни карти за качеството на проведената изпитна сесия. Попълнени са 192 броя анкетни карти за 

2020г.  ( през 2019г.-230 броя) От направения анализ се вижда, че морските лица набират информация за 

изпитите основно чрез електронната страницата на агенцията, като наличната информация е оценена, 

като достатъчна. Възможността да се подават документи във всички фронт-офиси на агенцията е 

значително улеснение. Морските лица считат, че изпитването чрез електронната система за провеждане 

на изпити за придобиване на правоспособности е улеснение, обхваща актуална материя и е създадена 

добра организация за провеждане на изпитите. Направените предложения са основно по отношение на 

актуализиране на базата данни с изпитни въпроси. Анкетираните изразяват задоволство от отношението 

и обслужването на служителите в ДМА-Бургас. 

 

 2.4. Проверки и независима оценка на морските учебни заведения и центрове.  

        Съгласно изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица, учебните заведения и 

центрове трябва да представят за одобряване в ИАМА курсовете и учебните програми. След проверка, 

коригиране и съгласуване са били одобрени 6 курса /през 2019г-17/ и 5 учебни програми /през 2019г.-22/.  

Извършени са и 553 проверки на учебния процес, по време на провеждане на курсове за специална и 

допълнителна подготовка, за което са съставени съответни протоколи /през 2019г.-498/. Всички планови 

проверки на обучаващи институции по утвърден от изпълнителния директор график за 2020г. са 

извършени в срок, с изключение на тези, които трябваше да се извършат по време на затварянето на 

учебните заведения и центрове. Даде се възможност на учебните центрове да създадат организация за 

провеждане на онлайн обучение, което способства морските лица своевременно да подновят своите 

свидетелства или да придобият нови такива. 

 

 На база на резултатите от проверките са издадени необходимите разрешителни за провеждане на 

одобрени от ИАМА подготвителни курсове. 

 Актуализиран е списъкът на учебните заведения, центровете за професионално обучение и 

квалификация, физическите и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, получили одобрение 

от ИАМА за провеждане на подготвителни курсове по чл. 33, т. 5  „Водач на кораб до 40 БТ по море”, и 

по чл. 35, т.4 „Водач на малък кораб по ВВП на Европа”. Списъкът е публикуван на интернет страницата 

на агенцията. Изготвен и е публикуван списък на провежданите курсове за допълнителна и специална 

подготовка с данни за учебните заведения, които ги провеждат. 

    

2.5. Проверки и оценка за съответствие на медицински заведения с Наредба № Н-11 за 

определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България. 

           

           Одобрените медицински заведения са включени в списъка на признатите медицински заведения, 

(публикуван на сайта на администрацията), които могат да извършват освидетелстване на морските лица 

и съответно да издават свидетелства за медицинска годност.  

 

2.6. Споразумения с чужди администрации за признаване на свидетелства за правоспособност.  

От ИАМА 

2.7. Потвърждаване автентичността на издадени от ИАМА документи  

По искане на чужди корабопритежатели, менинг-агенти и администрации са извършени 

проверки и изпратени отговори за автентичността на издадени от ИАМА документи на 21 български 

морски лица (2019 г. – също 21).  

         

3. В областта „Контрол на корабите в пристанищата” са извършени следните дейности: 

3.1. Контрол на чуждите кораби в българските пристанища (ДПК) и налагане на забрани за 

отплаване в случаите, предвидени в закона.  

 

Във връзка с дейността по държавен пристанищен контрол, инспекторите от ДМА – Бургас извършват 

проверки на чужди кораби, посещаващи българските пристанища и при констатиране на несъответствия 

предприемат предвидените мерки, съгласно международните актове за държавен пристанищен контрол. 

ДПК се извършва от инспектори, съгласно Резолюция A.1138(31) на Международната морска 

организация и Наредба № 12 за прегледите по реда на държавния пристанищен контрол. За отчетния 



период жалби, по отношение проявен субективизъм или неправомерни действия на инспекторите не са 

получавани. При всяко задържане на кораб са информирани администрацията на държавата на знамето и 

класификационната организация. 

 

Забележка: Данните по-долу са обобщени от нач.сектор „ПЕК” –Георги Стоянов общо за ДМА-

Бургас и ДМА-Варна 

Задълженията на България, произтичащи от Директива 2009/16 ЕС и PMoU, са да извърши проверки 

общо на 251 кораба с приоритети І и ІІ за 2020 г. (за 2019г-247 кораба). Реално проверените кораби в 

Бургас и Варна са общо 320 броя. Съгласно регламентациите на Новия инспекционен режим (НИР) и 

Директивата, всяка страна – членка може да пропусне да инспектира до 5% от корабите с Приоритет І и 

висок рисков профил, както и до 10 % от корабите с Приоритет І и рисков профил различен от висок. По 

първия показател ИАМА е пропуснала 7 инспекции, което съставлява 5,69%,  а по втория – 36, което 

съставлява 9,16 %. Важно е да се отбележи, че през 2020г., поради големият брой кораби с Приоритет І – 

516 акустирали в българските пристанища, ИАМА има право да пропусне до 30% от корабите с 

Приоритет І, независимо от рисковият профил.   

През 2020 г. концентрираната кампания (CIC) за страните членки на Парижкия, Черноморския и 

Токийските меморандуми беше отменена поради пандемията COVID-19.   

 

 (Тези данни са само за ДМА-Бургас: През 2020 г. са извършени и отчетени в системата 

общо 159 (фиг. 12) проверки на кораби (за 2019г.са били 183). Задържаните кораби за периода са 5 (за 

2019 г. – 9).  

 

 
 фиг. 12 

 През 2020 г. от извършени инспекции по реда на държавния пристанищен контрол няма 

банирани кораби (за 2019 г. – няма).  

 Във връзка с необходимостта от изпълнение на поставените цели, постоянно се повишава 

квалификацията на заетите с дейността инспектори, чрез активно участие в национални и международни 

форуми, уебинари, семинари и работни срещи организирани от Администрацията, PMoU по държавен 

пристанищен контрол и ЕМСА. 

 

Съгласно изискванията на „Наредба № 12 за проверките по реда на държавния пристанищен 

контрол”, Раздел XV - Предоставяне на данни и обмен на информация, ежемесечно се обработват 

данните за индивидуалните кораби, посетили български пристанища или места за заставане на котва, 

като за всеки кораб се посочват неговият ИМО номер, датата на пристигането му и пристанището. Всяко 

конкретно посещение се въвежда в информационната система на BS MoU, но поради необходимостта от 

технологично време за обработка, информацията се въвежда и отчита през следващия месец. Броят 

индивидуални кораби, посетили района на пристанище Бургас през 2020 г. е 583 кораба./За 2019г.- 650 

кораба/. 

 

3.2. Контрол на товарните операции и заверки на товарни планове.  

(Данните са само за ДМА-Бургас) 

За отчетния период са заверени 263 товарни плана на морски кораби (за 2019 г. – 303).  

Обработената информация, във връзка със заверените товарни планове за опасни товари, се 

въвежда в информационната система SafeSeaNet. При отплаване на кораб с транзитен опасен товар, 



агентът го декларира на дежурния оператор от Системата за управление на трафика, който въвежда 

информацията в системата SafeSeaNet. 

 На много добро ниво е контролът, който се осъществява върху транзитното движение на 

корабите, превозващи опасни товари. Тези кораби се проследяват по целия маршрут на движение в 

отговорния район на дирекцията и се води статистика по пристанища за техния брой.  

  

4. Контрол на корабоплаването в териториални води и по корабоплавателен път 

От ДМА-Русе и ДМА-Лом 

 

5. Контрол и опазване на морската среда от замърсяване. 

Дейности: 

През 2020 г. инспекторите на ДМА-Бургас са упражнявали контрол за предотвратяване 

замърсяването от кораби, чрез осъществяване на проверки по реда на държавния екологичен контрол, 

контролни огледи на акваториите, проверки по сигнали за замърсяване на морската среда, включително 

и такива по линия на европейската система за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване 

CleanSeaNet, пробоотбор от корабни горива за установяване съответствието им с националните 

изисквания за качество по показател съдържание на сяра. 

 5.1. На море:  

През 2020 г. инспекторите успешно са осъществявали ефективен контрол на корабите за съответствие с 

българските, европейските и международните изисквания за предотвратяване замърсяването на морската 

среда и въздуха. Всички проверки са своевременно регистрирани в електронната система на ЕС – 

THETIS – EU, съответно в модули PRF (пристанищни приемни съоръжения) и S (съдържание на сяра). 

 По линия на държавния екологичен контрол физически са проверени 368 кораба от общо 1598 

кораба, подлежащи на проверка по Наредба № 15 за предаване и приемане на отпадъци, резултат от 

корабоплавателна дейност и на остатъци от корабни товари (Наредбата транспонира изискванията на 

Директива 2000/59/ЕО), т.е. на 23% от общия брой кораби, посетили пристанищата в отговорния район 

на ДМА – Бургас при изисквани  25%. Причина за по-малкия процент проверки на кораби е 

извънредното положение, обявено през април и май, предвид пандeмията отCOVID 19 и проверките  са 

били извършвани дистанционно. 

 

През 2020 г. в ДМА – Бургас са регистрирани общо 1 598 (за 2019 – 1714) уведомления за 

отпадъци,  1608 (за 2019 – 1742) декларации за отпадъците, предадени в пристанище Бургас.  

            Във връзка с прилагането на Сярната директива са направени 89 проверки  по документи за 

съдържанието на сяра в горивата,  което е  15%  (при изискуеми 10%)  от средно аритметичния брой на 

индивидуалните посещения на корабите за предходните 3 години на кораби (583).   В изпълнение на 

изискването за извършване на пробоотбор от корабни горива с цел проверка за съответствието им с 

изискванията за качество по показател съдържание на сяра, съгласно Наредбата за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол бяха взети общо 29 проби, 

което е  33% (при изискуеми 30%, в сила от 01.01.2020г.) от направените проверки по документи през 

2020 г. В 27 от пробите, сярното съдържание на горивото е отговаряло  на изискванията - ≤0,10% m/m. 

Сярното съдържание на горивото в 2 от пробите е било >0,10% m/m, за което на съответните кораби са 

съставени актове и наложени съответните административни наказания.  

За несъответствия, свързани с изискванията за опазването на морската среда от замърсяване от 

кораби, бяха съставени общо 4 акта за административни нарушения.(за 2019 – също 4 акта) 

 Всички глоби наложени с наказателни постановления са своевременно платени, без да са 

обжалвани. При това процедурата по налагане на санкции е приложена, без да се предизвиква 

необосновано забавяне и/или задържане на корабите-нарушители. 

През отчетната година са извършени 205 (за 2019 – 232) периодични проверки на чистотата на 

акваториите, пристанищата, рейдовете и кейовите места и 27  проверки по сигнали за замърсяване на 

морската среда (през 2019 г. – 12). При извършените проверки на място, на по-голямата част от 

сигналите, замърсяването не е потвърдено.  През отчетния период не са регистрирани големи 

нефтени разливи.  

Във връзка със замърсяването на част от българското черноморие в края на  юли и началото на 

август 2020 г. с топчета палмово масло, инспекторите по линия ДЕК, сектор ПОРКК бяха активно 

ангажирани в провеждане на разследване за идентифициране на кораба, допуснал замърсяването: 

преглед на допълнителните сателитни и оптични снимки с ивици палмово масло, предоставени от EMSA, 

кореспонденция с черноморските държави и държавите-членки на ИНТЕРПОЛ. 



             Във връзка със замърсяването от  потъналия през 1910г SS Mopang, регистрирано през 2018г,  в 

периода  септември-ноември, 2020г,   ИАМА, чрез ХИДРОРЕМОНТ ИГ ООД е извършила  общо три 

проверки, при които беше осъществено следното: 

 външен оглед на корпуса на кораба, който потвърждава изтичане на минимално количество на 

разпробитите през 2018 и 2019г технологични отвори в резрвоар №5; 

 вътрешен оглед на  трюмово помещение №3, който потвържадава наличие на незначително  

количество „петролно-водна емулсия”; 

 изпомпване на нефтоводната смес от трюмово помещение 3 на повърхността със специална 

помпена система. Изпомпено  количество -75л., което е предадено за обезвреждане на ПЧМВ 

АД.  

 финален подводен оглед, при което не са констатирани изтичания през технологичните отвори и 

нови количества в трюмово пространство №3. 

Към техническите доклади бяха приложени  филмови материали.   Според докладите са констатирани 

„минимални/нормални граници на изтичане - количество петролно-водна емулсия, което не представлява 

риск от замърсяване”. След приключване на подводните дейности, технологичните отвори, разпробити в 

предходни години,  не са запушени. Причина за това е извършеното изпомпване на втечнената петролно-

водна емулсия, и констатацията, че при налична такава, изтичането е минимално - не представлява риск 

от замърсяване, а  обема втечнена емулсия, остава локализиран във вътрешността на корпуса на 

потъналия кораб. Отпушените технологични отвори, изпълняват индикативна функция, като чрез 

минималното изтичане през тях, спомагат за бързо локализиране на новопоявили се втечнени количества 

петролно-водна смес и предприемане на незабавни действия по своевременното й отстраняване.  

 

           По линия на европейската система CleanSeaNet (CSN) за сателитен мониторинг на нефтеното 

замърсяване на морето и идентифициране на корабите-замърсители през 2020 г. са постъпили 37 сигнала 

за "вероятни" нефтени петна в отговорния район на Д „МА-Бургас”,  които не са потвърдени и не са 

засекли евентуален заподозрян източник. 

 

5.2. На река Дунав: 

От ДМА Русе и Лом 

 

6. Аварийно-спасителна дейност   

Дейности: 

 

От Главна дирекция „Търсене и спасяване” 

 

7. Експлоатационна годност, регистри и контрол на пристанищата и пристанищните оператори 

 

7.1. Обезпечаване на безопасност в пристанищата на Република България в съответствие с 

нормативните изисквания за експлоатационна годност 

 

7.1.1. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност 

 

Извършените прегледи на експлоатационната годност на пристанищата и издадените 

задължителни предписания и препоръки са основание за предприемане на адекватни мерки по 

поддържане и модернизиране на пристанищната инфраструктура, с цел осигуряване на безопасност, 

сигурност и екологосъобразност в пристанищата и специализираните пристанищни обекти. През 

отчетния период са  издадени или преиздадени 10  Удостоверения за експлоатационна годност (УЕГ) на 

пристанища.  През 2019 г. не е имало.  

 

           7.1.2. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата, издадени задължителни 

предписания и препоръки. 

 В изпълнение на правомощията на агенцията през отчетния период бяха извършени 

планови и целеви проверки на експлоатационната годност на пристанищните терминали в пристанищата 

за обществен транспорт с национално значение, на пристанищата за обществен транспорт с регионално 

значение, както и на рибарските и яхтени пристанища и на пристанища със специално предназначение 

(пристанища по чл. 107-109 от ЗМПВВППРБ) и специализираните пристанищни обекти (111а и 111б).  

 Извършени бяха общо 68 проверки на експлоатационната годност на 

пристанищата/пристанищните терминали (за 2019г.-също 68), в това число: 19 планови, 36 текущи, 6 



целеви проверки и 7 проверки по искане на пристанищните оператори. Извършени са и 12 проверки във 

връзка с есенно-зимната подготовка.  

В резултат на извършените проверки и констатираните несъответствия и с цел привеждане на 

пристанищата в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна 

годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти бяха издадени общо 11 броя 

задължителни предписания на пристанищните оператори /през 2019г.- 8/. 

Извършените текущи проверки на експлоатационната годност, обхващат проверки на 

пристанищната инфраструктура, изпълнение на технологичните процеси при обработката на товари в 

пристанищата и в пристанищните терминали (включително спазването на технологиите,  разписани в 

картите за типов технологичен процес).  

7.1.3. Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или 

твърди насипни товари. 

Съгласувани са общо 5 броя технологични карти/инструкции за типов технологичен процес. 

През 2019г. съгласуваните документи са били 10.  

7.1.4. Съгласувани правилници за организацията на работа на специализирани 

пристанищни обекти. 

През 2020 г. бяха съгласувани 3 броя правилници за организацията на работа на специализирани 

пристанищни обекти. 

 

7.2. Поддържане и актуализиране на регистрите на  пристанищата и пристанищните 

оператори 

 

През отчетната 2020 г. се извършваше своевременна актуализация и бяха внасяни корекции в 

Регистъра на пристанищата на Република България и Регистъра на пристанищните оператори на 

Република България.  

През 2020г. са издадени/преиздадени 7 удостоверения за регистрация на пристанищни 

терминали (през 2019г-няма). Издадени са и 18 броя удостоверения за регистрация на пристанищни 

оператори (през 2019г-2 броя). Издадено е 1 брой удоствоерение за регистрация/пререгистрация на 

специализиран пристанищен обект.  

Актуализира се информационната база данни на пристанищната инфраструктура за всички 

пристанища в отговорният район на дирекцията. 

Редовно се поддържа в актуално състояние извлечение от Регистъра на пристанищата на 

Република България и Регистъра на пристанищните оператори на Република България в интернет 

страницата на агенцията. 

 

7.3. Статистика на дейността  на морските и речните пристанища. 

7.3.1 Събиране, контрол и въвеждане на статистическата информация в новата, уеб 

базирана статистическа програма. 

 Програмата за събиране и обработване на статистически данни, от дейността на пристанищата 

„ПОРТСТАТ” е изцяло уеб базирана, като по този начин е предоставена възможност на пристанищните 

оператори на Република България по лесен и не ограничаващ от към работно място начин да въвеждат в 

нея първичните статистически данни, отнасящи се до съответния пристанищен оператор по над 60 

показателя. През 2020 година статистическите данни бяха своевременно осигурявани и подавани, както 

от страна на пристанищните оператори, така и обработвани и проверявани от отговорния служител в 

дирекцията с цел повишаване точността на първичната статистическа информация. 

Индивидуалната практика да бъде  оказвано пълно сътрудничество и съдействие при възникнали 

въпроси, отстраняване на нередности и промени настъпили през изминалата година за плавателните 

съдове и посещенията вече е традиционна. 

7.3.2 Подаване на статистическа информация към ЕВРОСТАТ, в съответствие с 

методологическите  изисквания  на Регламент 1365/2000 и 425/2007 за речните пристанища и 

Директива 2009/42 ЕО за морските пристанища. 

С цел повишаване на надеждността при събиране на статистическата информация ,беще въведена 

практика хартиените носители подавани от пристанищните оператори да бъдат сканирани и съхранявани 

на електронен носител т.е. прилага се практиката на електронно досие .  

От ДМА-Русе и ДМА-Лом 

  

7.4. Сигурност на пристанищата и планове за отпадъци. 

 



7.4.1 Осигуряване на съответствието на морските пристанища на Република България, 

обслужващи кораби от международно плаване с изискванията на Международния кодекс за сигурност на 

корабите и пристанищните съоръжения, Регламент (ЕО) №725/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета от 31 март 2004 година относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните 

съоръжения и Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година 

за повишаване на сигурността на пристанищата. 

През 2020г. в изпълнение на разпоредбите Регламент (ЕО) №725/2004 на Европейския парламент 

и на Съвета от 31 март 2004 година относно подобряване на сигурността на корабите и на 

пристанищните съоръжения и Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 

октомври 2005 година за повишаване на сигурността на пристанищата, и на Наредбата за условията и 

реда за постигане на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони не са извършвани 

актуализации на действащи планове за сигурност на пристанища (през 2019 г. – 1). 

 

През отчетния период бяха извършени и 32 текущи проверки по сигурността (за 2019г.-  42).  

 

През 2020 година има 1 (един)  случай на нарушения по плановете за сигурност на 

пристанищните съоръжения. На органа по сигурността му бе издадено задължително предписание, със 

срок за отстраняване на констатираните несъответствия и същия ги изпълни в срок. 

През 2020 г. има съгласувани от директора на дирекция „Морска администрация – Бургас” 1 

(една) оценка и 4 правила за сигурност на пристанищата извън обхвата на ISPS Code. 

7.4.2 Контрол на планове за приемане и обработване на отпадъци, в съответствие с 

изискванията на Директива 2000/59/ЕО за пристанищните приемни съоръжения за отпадъци, 

резултат от корабоплавателната дейност и на остатъци от корабни товари. 

 

През 2020 г. са извършени 16 броя проверки по изпълнението на плановете за приемане и 

обработка на отпадъци(за 2019 г.-12 бр.).  

През 2020 г. са изготвени 2 броя становища за одобрение на планове за приемане и обработка на 

отпадъци.  

 

8. Устройствено планиране и инвестиционно проектиране на пристанища и пристанищни обекти 

През 2020 г. бяха изготвени 7 експертни становища във връзка с изпълнението на концесионните 

договори и издадени 5 разрешения за поставяне на преместваеми обекти. 

 

8.1 Становища във връзка с изпълнението на концесионните договори: 

 

            8.1.1 Бургас - изток 2 - за отдаване под наем на помещение, част от стара административна сграда. 

            8.1.2  Бургас  - запад - за отдаване под наем на помещение, част от оперативно битова сграда. 

            8.1.3  Бургас - запад - за премахване на два броя складове за сапани. 

            8.1.4 Бургас - изток 2 - относно предложение на концесионера за оптимизация на годишна 

инвестиционна програма за осма (8) инвестиционна година. 

            8.1.5 Бургас - запад - относно предложение на концесионера за оптимизация на годишна 

инвестиционна програма за седма (7) инвестиционна година и други. 

 

 8.2 Разрешенията  за поставяне на преместваеми обекти, са както следва:  

 На Рибарско пристанище Созопол,собственост на „Рибни ресурси” ЕООД – за разполагане на 5 

проя офиси и санитарни помещения от контейнерен тип. 

 На рибарско престанище Поморие- за разполагане на МТО станция. 

 На пристанище за обществен транспорт Бургас Изток 1- 6 бр. офиси и технологични помещения 

от контейнерен тип за обслужване, за нуждите на контролна организация- „Алекс Стюард” 

 На рибарско пристанище Сарафово- За разполагане на параклис 

 На рибарско пристанище Сарафово- За разполагане на заведение за обществено ползване, за 

разполагане на модулна станция за зареждане с гориво , за разполагане клуб на моряка. 

 

Раздел ІІ. НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1. Присъединяване към международни договори  

От ИАМА  

2. Изменение и допълнение на закони и подзаконови нормативни актове  



             Служители от ДМА-Бургас са участвали в изготвянето на становища за изменение и допълнение 

на : 

 Закон за изменение и допълнение на Кодекса за търговско корабоплаване; 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗАНН; 

 Наредба № 8 за преместваемите обекти в пристанищата. 

 Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, във връзка с RESOLUTION 

MEPC.286(71), с която се допълва съдържанието на Бележката за гориво, при получаването му 

на борда на корабите (Bunker Delivery Note), в сила от 01.01.2019г и забележките от проверката 

на България от EMSA през 2019 г. по Директива (ЕС) 2016/802. Предложението е взето в 

предвид и е прието с изменението  и допълнението, ДВ. бр.75 от 25 Август 2020г.на 

гореспоменатата Наредба. 

 В изпълнение на Заповед №РД-08-163/12.06.2020 г. на министъра на ТИТС, изготвена по 

предложение от доклад на екокординаторите в ИАМА, един от който е инспектор по линия ДЕК, 

сектор ПЕК, отдел ПОРКК в Д”МА-Бургас” започна работа Междуведомствена работна група 

по транспониране на Директива (ЕС) 2019/883 относно пристанищните приемни съоръжения за 

отпадъци от кораби в българското законодателство.  До края на 2020г са проведени 7 on-line 

заседания на междуведомствената група, документирани с протоколи. Kрайният срок за 

изпълнение на поставените на Работната група задачи е 31.01.2021 г. 

 Направени са предложения за изменение и допълнение на Задължителните правила за морските 

пристанища на Република България в частта, касаеща предотвратяване на замърсяването от 

кораби, които предстоят да влязат в сила през 2021г. 

 Наредба за компетентност на морските лица в РБългария. ДМА-Бургас изпраща редовно своите 

становища и предложения за промяна. Г-жа Иванова участва в три онлайн срещи с колеги от 

ДМА-Варна, София, Русе и Лом за обсъждане проект за промяна на Наредбата.Всички дадени 

предложения от наша страна бяха обсъдени и приети. 

 

Раздел III ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

1. Европейски съюз 

От ИАМА 

2. Международна дейност  

Двустранно и многостранно сътрудничество 

През 2020г., служители от ДМА-Бургас са участвали в следните международни мероприятия, 

както следва: 

По линията на EMSA 

 На основание Заповед ЧР-7/17.01.2020г.на Изп.директор на ИАМА, главен инспектор Антон 

Баров участва в семинар по приложението на законодателството относно безопастността на 

пътническите кораби – Директиви 2009/45/ЕС, 2003/25/ЕС и 98/41/ЕС, организиран от ЕМСА, 

който се проведе в периода 11-14 февруари в Лисабон, Португалия.  

 

 На основание  Заповед № З-ЧР-13 от 04.02.2020г., на Изп.директор на ИАМА, главен експерт 

Камен Възелов участва в семинар на тема „Обмен на информация, защита на данните, свързани 

с морската безопасност и в областта на сигурността”, организиран от Европейската агенция за 

морска безопасност, който се проведе в периода 10-14 февруари в Лисабон, Португалия; 

 

По линията на Парижкият меморандум: 

 53-тата среща на Комитета по ДПК на Парижкият меморандум се проведе виртуално от 28.09 до 

02.10.2020г., поради пандемията от COVID-19. На нея участие взе  националния координатор по 

ДПК. 

  

    

РАЗДЕЛ IV  ПРОЕКТИ 

От ИАМА 

 



- На основание Заповед З-171/25.09.20г.на Изп.директор на ИАМА, Директора на ДМА-Бургас е 

определен за член на екипа по проект „Принцип само веднъж”(The Once Only Principle 

Project); 

 

- На На основание Заповед З-172/25.09.20г.на Изп.директор на ИАМА, Директора на ДМА-

Бургас, главен инспектор Дария Пишева и старши инспектор Костадинка Маркова са 

определени за членове на екипа по проект „Разработване и внедряване на интегрирана 

информационна система за координиране и управление в реално време на операции при 

бедствия и аварии в българския морски отговорен район за търсене и спасяване.(БМОРТС с 

акроним БУЛМАС-Българска морска система за безопасност”); 

       

  

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

1. Финансово-икономически резултати  

      Отбелязва се намаление на приходите от такси през 2020г. с /-14,77%/ спрямо предходната 2019 

година, което се дължи най-вече на намаленият  брой на прегледите и документите за издаване на 

контролен талон и свидетелства за годност, на корабите, във връзка с промяната в  Наредба № 5 за 

корабните документи (изм. и доп. ДВ бр.85 от 24 октомври 2017 г)., както и на намаленият брой услуги и 

документи издавани на морските лица и намаленият брой на проверените и заверени товарни планове, 

което е отражение на влошеното икономическо състояние на морският бизнес в страната и по света, в 

резултат на епидемията с коронавируса.   

       Очакваме през следващата година приходите от такси да нарастнат, тъй като изтича три-годишният 

срок на контролните талони на голяма част от малките плавателни съдове и същите ще подлежат на 

контролни прегледи през 2021г. Надяваме се, икономическият климат в страната и Европа, от средата на  

следващата 2021г. постепенно да започне да се подобрява, което неминуемо ще даде отражение и върху 

количеството услуги извършвани от администрацията.  

      Разходите за персонала са се увеличили с +10,48%, което се дължи на десет процентното увеличение 

на възнагражденията в бюджетните организации през 2020г.  

      Цифровият размер на стопанските разходи на дирекцията през 2020г.спрямо тези през 2019г. се е 

увеличил двойно +95,69%, но увеличението се дължи, най-вече на покупката на задбалансови активи 

изписани на разход – около 20 хил.лв.(газ детектори за отдел ПОРКК, климатик за офис Приморско, 

батерии и активи за катерите в Бургас, хардуер под нормативно определените прагове за  сървърното 

помещение и др.активи); около 9 хил.лв за обслужване на картовия принтер; почти 40 хил.лева за 

заплащане на буксирните услуги при провлачването на несамоходната безикипажна баржа, както и 

последващи разходи за организиране и провеждане на търга  за продажбата. Освен това, са извършени и  

разходи за предотвратяване на заразяването с коронавирус на служители и клиенти – за осигуряване на 

предпазни средства – маски, ръкавици и шлемове, дезинфектанти за ръце и твърди повърхности, 

защитни костюми за служителите по ДПК, бактерицидна лампа за изпитната зала, кошове за биологични 

отпадъци, диспенсъри за гел-дезинфектанти за фронт офиса, входовете на адм.сграда и териториалните 

офиси. Всички извършени разходи са за осигуряване на нормалната работата на дирекцията. 

 

 Административно-правно обслужване в ДМА-Бургас 

  

През отчетния период са заведени 14 административно – наказателни преписки, по които са 

издадени по реда на ЗАНН 14 наказателни постановления  за нарушения на нормативни актове, на 

задължителни разпоредби, за замърсяване на морето, за нарушаване изискванията за безопасност на 

корабоплаването (за 2019г – 22 бр.). Няма обжалвани наказателни постановления.  Поддържа се на 

хартиен и електонен вид Регистър на фишовете.   

За 2020г са издадени общо 26 фиша за маловажни случаи. (за 2019г.са издадени 9 фиша). 

Общата стойност на издадените НП и фишове през годината е 23 240 лева. 

Продължи поддържането на електронният регистър на издадените Актове за установяване на 

публични държавни взимания (за акваториалните такси). Подготвихме и връчихме 25 Акта за УПДВ на 

обща стойност 155 360 лева.  

 Към 31.12.2020г. всички акваториални такси, глоби и имуществени санкции са платени. 

 Изготвени са над 30 броя преписки с различни институции – съдия изпълнители, прокуратура, 

следствие, общини и др. 

 

2. Проверки от външни организации 

От ИАМА 



3. Процедури по Закона за обществените поръчки 

 

От ИАМА 

           На основание Заповед З-26/11.02.2020г. главен експерт Камен Възелов участва в комисия за 

извършване на подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти в открита процедура по ЗОП – 

„Провеждане на анализ на съответствието на информационните системи в ИАМА с изискванията 

на стандарта ISO/IEC 27001:2013 и разработване и внедряване на Система за управление на 

сигурността на информацията”; 

 

           На основание  Заповед З-186/05.10.2020г. на Изп.директор на ИАМА, Директора на ДМА-Бургас – 

кдп.инж.Александър Илиев и служители от Дирекция-Бургас, Дирекция МНРК и ГД-АСД бяха 

назначени в работна група за подготовка на пакет от документи по ЗОП с предмет „Ремонт на сграда 

„Стара рейдова кула” .  Заповедтта е изпълнена.  Извършено е класиране на участниците. Сключен е 

договор с класираният на първо място участник „Беркс 2004” ЕООД.    

 

           На основание Заповед З-187/06.10.20г. и Заповед З-215/02.11.20г. на Изп.директор на ИАМА, 

служители от дирекцията  (Директора на ДМА-Бургас-кдп.инж.Ал.Илиев в качеството на председател, 

нач.отдел Диана Иванова и главен експерт Мария Николова – в качеството на членове) бяха определени 

да подготвят документацията, оповестят в средствата за масова информация и проведат търг с явно 

наддаване за продажба на несамоходна безикипажна БАРЖА с маркировка SB-157. Заповедта е 

изпълнена. В съответствие с тръжните условия и Протокол от 25.11.2020г., подписан от комисията  - 

„Балкани 18” ЕООД е обявен за купувач на баржата.  

 

4. Собственост  на ИАМА 

От ИАМА 

           През януари  2020г. придприехме действия пред Областният управител на Бургаска област, да ни 

бъде предоставен за управление и стопанисване  недвижим имот /частна държавна собственост/, 

представляващ сграда „Стара рейдова кула”, находяща се в Пристанище-Бургас с идентификатор 

07079.618.1088.29 и молбата ни бе удоволетворена. Издаден бе  Акт за частна държавна собственост 

№9780 с вписаните права на ИАМА. Имота е заведен в баланса на ИАМА и деклариран пред Дирекция 

„Месни данъци и такси” в Община Бургас. 

 

5. Човешки ресурси (персонал, обучение, квалификация и оценяване) 

5.1. Движение на персонала 

Съгласно Устройственият правилинк на ИАМА, общата щатна численост на персонала на ДМА-

Бургас, в края на 2020г. е 49 щатни бройки. Заетите длъжности са 48. 

Движението на персонал в ДМА-Бургас се извършва в съответствие с приложимото 

законодателство и в рамките на утвърдения щат.  

              

            На основание Заповед З-ЧР-66/29.09.2020г. на Изпълнителният директор на ИАМА, 

гл.специалист Пенко Калудов, във връзка с пенсионирането му на 01.10.2020г. за проявен висок 

професионализъм, изключителни заслуги и дългогодишна всеотдайна работа е награден с отличието 

„Грамота”; 

 

5.2. Обучения: 

5.2.1. Обучения в страната. /ОНЛАЙН/ 

През 2020г. служители от ДМА-Бургас, в условията на Ковид епидемията са преминали онлайн 

обучения в страната, както следва: 

А/ Трима инспектори по линия Държавен екологичен контрол /ДЕК/ на сектор ПЕК, отдел ПОРКК 

са взели участие в следните национални он-лайн обучения и работни срещи: 

 on-line обучение на системата за мониторинг на морската среда Copernicus: хидродинамика 

и биогени в Черно море- данни за последните 2г, в реално време  

      и прогнозни данни, което може да бъде използвано при моделиране движението       на 

нефтено замърсяване на 19.05.2020; 



 online обучение “Работа с националната информационна система „SafeSeaNet”, 03.09.2020г; 

 в рамките проект ECOPORTIL “Прилагане на законодателството за опазване на околната 

среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти 

за обучение” (https://www.ecoportil.eu/) взех участие в on-line семинар на тема „Проблемите 

на околната среда в районите на пристанищата и прилежащите зони“, проведен в периода 

14-15.10.2020 г..  

Б/ Курсове, онлайн организирани от  Института по публична администрация: 

 Курс „Прогнозиране на потребностите и планиране на обществени поръчки” – двама човека 

/Д. Тодоров и В. Ефтимов/ 

 Курс „Срочността в работата на администрацията” – трима човека /Олга Николова, В. 

Ефтимов и Д. Тодоров/; 

 Курс „Предизвикателството да управляваш” – един човек /Г. Стоянов/ 

 Курс „Въведение в държавната служба” – един човек /М. Замфирова/ 

 Курс „Планиране и организация на електронното административно обслужване” – един 

човек  /Ал. Илиев/ 

 Курс „Алтернативни методи за разрешаване на спорове в административната дейност” от 

30.03 до 14.04.2020г. – трима човека /Ал. Илиев, М. Николова и Д.Иванова/ 

В/ Курс, онлайн организиран от учебен център ТехноЛогика: Общо осем човека от ДМА-Бургас  (7 

от сектор ПЕК и 1 от отдел АДИС) успешно завършиха курса „Работа с националната информационна 

система SafeSeaNet” 

Г/ Вътрешни обучения: 

Проведени са две вътрешни обучения, както следва: 

Декларации за съответствие с Директива 2013/EU –DoC RCD, PCA DoC,RCD- съдържание, прилики и 

отличия. Обучението е проведено на 16 служителя в отдел ПОРКК и 

Морско законодателство в РБългария и процедури по качество- проведено на новопостъпил служител в 

отдел ПОРКК .  

Чрез организирането на тези обучения се очаква да се повиши мотивацията на служителите в 

администрацията, както и да се подобри качеството на извършваните дейности. 

5.2.2. Обучения в чужбина /присъствени и онлайн от международни организации/ 

А/ Присъствени обучения - през 2020г. са проведени две присъствени обучения, както следва: 

 На основание Заповед ЧР-6/14.01.2020г.на Изп.директор на ИАМА, началника на сектор „ПЕК”-

кдп.инж.Георги Стоянов е участвал в обучение по Международният кодекс за управление на 

безопастността (ISM Code), което е проведено в периода 27 януари – 1 февруари в Лисабон, 

Португалия; 

 На основание Заповед № З-ЧР-24 от 04.03.2020г., на Изпълнителният директор на ИАМА, 

Директорът на ДМА-Бургас – кдп.инж.Ал.Илиев, нач.сектор „ПЕК” – кдп.инж. Георги Стоянов 

и нач.сектор „Кораби” – инж.Симеон Дончев, заедно с други колеги от ИАМА, участваха в 

обучение за подготовка на служители от ИАМА, във връзка с провеждане на предстоящият одит 

на Република България по схемата за одит на държава-членка на Международната морска 

организация. Обучението бе организирано от Европейската агенция за морска безопасност и се 

проведе в периода 9-ти – 13-ти март в Констанца, Румъния. След завръщането си, колегите 

изготвиха доклад, койте е изпратен по информационната система до всички служители за да се 

запознаят и подготвят за предстоящият одит. 

Б/  През 2020г., трима инспектори по линия ДЕК на сектор ПЕК, отдел ПОРКК са взели участие в 

следните международни он-лайн обучения и работни срещи: 

 on-line обучение Copernicus Maritime Surveillance Online Training Session 2, организирано от 

Европейската агенция по морска безопасност (EMSA),15.10.2020; 

 on-line обучение по прилагането на Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на 

Съвета от 11 май 2016 година относно намаляването на съдържанието на сяра в определени 

течни горива, организирано от EMSA,; 

 Ballast Water Management Inspection; 

 Maritime Vessel Inspection Webinar 8-9 September 2020; 

 Инспекция на морски кораби Maritime Vessel Inspection 2 session webinar 

8-9 September 2020; 

 Сярната директива и свързаните с нея приложими документи; 

 Ръководство за серни инспектори, включително и THETIS-EU; 



 Рационализиране на MRV и DCS процесите за докладване на емисиите - DNV-GL WEBINAR; 

 MEPC 75 задължителни мерки за намаляване на CO2, за да засегнат всички морски участници - 

DNV-GL WEBINAR; 

 Дистанционно проучване за CMC - ефективен отговор на пандемията - DNV-GL WEBINAR; 

  Декарбонизирано корабоплаване: ролята на двигателите с вътрешно горене - УЕБИНАР DNV-

GL 

 

В/ Участие в други он-лайн обучения, организирани от международни организации:  

 Курс „IHM Ship in Service Surveyor for EU Ship Recycling Regulation (1257/2013) And Hong-Kong 

Convention (2009)” – двама служители /К. Маркова и С. Дончев/ 

 Курс „Institutional Training” – един служител /Г. Стоянов/ 

 Курс „ISM Training” – един служител /Г. Стоянов/ 

    Курс „Training for PSCOs on Ship Recycling Regulation (EU) 1257/2013” – един служител 

/Ив.Ников/ 

 

6. Здравословни и безопасни условия на труд 

От ИАМА 

  

Във връзка със Заповед Б-З-32/03.04.2020г., доп. Заповед Б-З-77/29.06.2020г. и Заповед Б-З-

127/28.10.2020г. на Директора на ДМА-Бургас  за противоепедимични мерки до изтичане на срока на 

извънредната епидемична обстановка в страната и за ограничаване на разпространението на COVID-19,  

в изпълнение на Заповед З-86/20.05.2020г.на Изпълнителният директор на ИАМА и съобразявайки се с 

препоръките на службата по трудова медицина,  от 13 март 2020г. и до момента, продължаваме стриктно 

да спазваме всички указания и изпълняваме мерките за безопасност, както следва: 

 

- Ежемесечно осигурявахме на служителите от фронт офиса, инспекторите извършващи проверки 

по линията на ДПК и Марпол, както и служителите работещи на места със завишен риск 

(портиер, чистачи, секретар и др.) с лични предпазни средства – предпазни полумаски и 

шлемове,  дезинфекционен гел; 

- Допускахме максимум до два клиента едновременно във  фронт-офиса, само ако са за различни 

гишета, разположени в двете срещуположни страни на помещението, като портиера има 

задължение  да ги насочва към диспенсъра, за да си дезинфекцират ръцете с гел, ако не носят 

свои предпазни ръкавици;  

- Снабдявахме  с необходимите дезинфектанти за почистване на подови настилки, плотове, 

дръжки, парапети и други твърди повърхности; 

- Своевременно зареждахме диспенсърите с миещи средства и дезинфектанти, хартия за бърсане 

на ръцете;  

- Териториалните офиси в Несебър, Поморие, Созопол, Царево, Приморско и Ахтопол се 

снабдяваха своевременно с дезинфектанти и лични предпазни средства; 

- Изпитната зала беше обезопасена, оборудвана с дезинфектанти, с монтирана бактерицидна 

лампа. Създадохме организация за провеждане на изпитите;  

- Всички получени указания от ИАМА, принципала - МТИТС, от Областният управител на 

Бургаска област и от Директора на Регионалната здравна инспекция, своевременно свеждахме 

до знанието на служителите по електронна поща и АИС-системата; 

 

              Освен предприетите мерки за предотвратяване на заразяване на служителите, през ноември в 

Бургас се извършиха прегледи на здравословното състояние на служителите от службата по трудова 

медицина. На основание Заповед З-231/23.11.2020г.на Изп.директор на ИАМА бяха утвърдени средства 

за корекция на зрението на служителите, след извършен преглед от специалист;  

През декември на правоимащите служителите в район Бургас бе раздадено работно облекло. 

 

7. Жалби, сигнали и предложения; 

За отчетния период, в ДМА-Бургас са постъпили общо 3 жалби(за 2019г.- 6 броя). Постъпили са 

и 11 сигнала /за 2019 -1 сигнал/. 

7.1  Постъпилите жалби са, както следва: 



вх.№ Б-Ж-1/28.02.2020г.от г-н Адриян Евтимов, в качеството му на управител на Старгейт 

Маритайм ЕООД, във връзка с изискваните документи от морските лица при вписване на плавателният 

им стаж в моряшките книжки. Жалбата е препратена по компетентност в ИАМА; 

  

           вх.№ 389/26.05.2020г. от г-н Димитър Димитров, препратена по компетентност на ИАМА-София, 

техен вх.№ Ж-6/27.05.2020г. за това, че с постановен отказ Б-922/18.05.2020г. на Директора на ДМА-

Бургас, жалбоподателят не е допуснат да се яви на изпит за „Вахтен механик на кораб с КСУ над 

750kW”. Жалбата е разгледана от висшестоящият адм.орган и с писмо изх.№Ж-6 от 02.06.2020г.на 

Изп.директор на ИАМА, отказът е отхвърлен и лицето може да се яви на изпит на избрана от него дата 

от официално обявените; 

    

          вх.№ Б-Ж-2/15.06.2020г. от Мада комуникейшънс интернешънъл  С.А.Л. от Ливан, във връзка с 

повторно обжалване на мълчалив отказ за заличаване на моторна яхта „Брайт стар” с рег.№БС 352 от 

регистъра на големи кораби. Жалбата, в едно с приложените документи с писмо наш № Б-Ж-

2/30.06.2020г. е изпратена до Адм.съд – София град., където е заведено адм.д. № 6136/2020 АССГ. 

Жалбата е оставена без разглеждане и производството е прекратено от съда. Няма материален интерес. 

 

          7.2 Постъпилите  сигнали са,  както следва: 

      Сигнал наш вх.№ Б-С-1/08.04.2020г.от Директора на РИОСВ-Бургас г-жа Тонка Атанасова и от 

Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” – г-жа Десислава Консулова с изнесена 

информация, че при тях е постъпил сигнал от г-н Петър Чолев за наличие на нефтени петна в морето и по 

плажната ивица на с.Варвара и с.Синеморец. Разпоредена е проверка, извършен е и оглед на място от 

наш служител. В резултат на проверката е потвърдено, че се касае за сантинни или миячни води, 

вероятно от преминаващ кораб. До подателите на сигнала е изпратен отговор за констатациите и 

предприетите действия. 

 

      Сигнал наш вх.№ Б-С-2/22.05.2020г.от „Рибарско сдружение – Китен” за неправомерно извършване 

на стопански риболов от фирма „Импулс-фиш”ЕООД с далян в акваторията на яхтено п-ще Китен, което 

евентуално би застрашило маневрирането на яхти и лодки в акваторията. По нареждане на Директора на 

ДМА, нашият служител в офис Приморско е участвал в проверка по сигнала, съвместно с представители 

на ИА”Рибарство и аквакултури„ и представители на Община-Приморско. Констатациите на 

междуведомствената комисия са изпратени до подателя.   

 

      Сигнал наш вх.№ Б-С-3/26.06.2020г.от г-жа Красимира Нечева – гл.секретар на Министерството на 

туризма, за това че при тях е постъпил сигнал с изложени твърдения за нередности (заграден воден 

коридор и плажна ивица, на територия, която не е предмет на договора му) на морски плаж „Делфин” в 

Царево. На 29 юни са постъпили писмени обяснения от управителят на фирмата, стопанисваща плажа – 

г-н Даниел Захариев, който твърди, че сигнала е неоснователен. Разпиредена е и проверка на място от 

нашият служител в Царево, съвместно с представители от Община-Царево по основателнотстта на 

сигнала. Констатациите на междуведомствената комисия са изпратени до подателя.   

 

      Сигнал наш вх.№ Б-С-4/29.07.2020г.от г-н Росен Христов с твърдение, че далян Кору чешме” 

разположен в Созополският залив, до къмпинг „Градина” не разполага с необходимите обозначителни 

знаци и светлини, което представлява навигационна опасност и създава предпоставки за инциденти. 

Директор на ДМА-Бургас е разпоредил извършването на незабавна проверка. Установено е по безспорен 

начин, че твърденията в сигнала са основателни.  Директора на ДМА-Бургас е издал Заповед Б-З-

94/29.07.2020г., в която е дал тридневен срок на собственика на съоръжението „Мерлин енд 

аквантис”ООД – да оборудва даляна, така както е разпоредено в съгласувателното писмо. Далянът е 

дооборудван. 

 

      Сигнал наш вх.№ Б-С-5/30.07.2020г.от г-н А.Проданов, с твърдение, че от южната страна на остров 

Св.Иван в Созополският залив има мидено поле, което затруднява движението в района на острова и 

създава предпоставки за инциденти. Разпоредена е проверка. Констатациите са изпратени до подателя.  

Преместена е една линия за да съответства с първоначално утвърденият проект. 

 

Сигнал наш вх.№ Б-С-6/04.08.2020г.от г-н Терзийски, управител на плаж „Академик” между 

Равда и Несебър с твърдение, че полски туристи са влезли с автомобил с колесар през дюните и пясъка и 

са пуснали джет без маркировки и регистрация в морето. Не са използвали коридора на водната база и са 

управлявали джета в зоната за къпане на плажуващите. На място е изпратен нашият представител в 



Несебър и полицаи от РПУ-Несебър. Деянието е преустановено, нарушителите са предупредени от 

представителите на РПУ, а нашият инспектор им е наложил глоба с фиш.2000000656; 

 

Сигнал наш вх.№ Б-С-7/07.08.2020г.от г-жа Велина Аврамова, с твърдение, че на 18.07.2020г. на 

връщане от остров Света Анастасия с кораб „Афала С.Т”, след нейна забележка за лошо управление на 

кораба, е била обиждана и заплашвана от членове на екипажа. Разпоредена е проверка. Снети са 

показания от присъстващите. Установено е,  според единодушните твърдения на присъстващите, че 

жената е била във видимо нетрезво състояние и е провокирала с поведението си и нецензурни изрази, 

както екипажа, така и останалите пътници. При извършване на проверката на сигнала, при разговор по 

телефона между жалбоподателката и нач.сектор „Кораби” инж.Симеон Дончев, госпожата отново се е 

държала грубо и е използвала почти същите нецензурни изрази, които са цитирани и в писмените 

обяснения на свидетелите. На 20 август е изпратен отговор на г-жа Аврамова, с който я информираме, че 

считаме сигнала за неоснователен; 

 

Сигнал наш вх.№ Б-С-8/28.08.2020г.от Директора на РИОСВ г-жа Детелина Иванова, с който ни 

уведомява, че в РИОСВ-Бургас е подаден сигнал от г-н Генчо Генов за наличие на мазут в пристанище 

Крайморие и иска да предприемем действия по компетентност. Извършена е проверка от инспекторите 

по МАРПОЛ, при която не е установено замърсяване. След проведени уточняващи разговори с г-н Генов 

е уточнено, че той е забелязал при плуване навътре в морето минимално количество люспи /сажди/ от 

неустановен източник, които са изчезнали след минути.  Изготвен е отговор до РИОСВ.  

 

Сигнал наш вх.№ Б-С-9/03.09.2020г. чрез ЕЕНСП 112 от г-н Дарин Пиринчев за джетове и 

лодки каращи в 200 метровата зона на плажа на Къмпинг Юг – Царево. По нареждане на Директора на 

ДМА, незабавно е извършена проверка от нашият служител в Приморско – Пенко Калудов. При 

проверката е установено, че сигналът е основателен – на плаж „Къмпинг Юг няма съгласувана зона за 

водноатракционни услуги, но такива се извършват. С писмо наш изх.№ Б-С-9/11.09.20г. преписката е 

изпратена до компетентните органи, за предприемане на действия по компетентност. 

   

Сигнал наш вх.№ Б-С-10/14.09.2020г. от граждани на Поморие, с твърдения, че РК Вн 8428, 

собственост на фирма „ЕГЕО-З”ООД извършва незаконен риболов на разтояние по-малко от 1 миля от 

брега и евентуално замърсява морето, като спуска под водата чували с пясък и сезалени въжета. 

Извършена е проверка. Постъпили са  писмени обяснения от г-н Добри Добрев, в качеството на 

управител на фирмата – собственик. Изготвен е отговор до подателите на сигнала /Наш изх.№ Б-С-

10/16.09.2020г./, с който същите са уведомени, че сигнала за риболовната дейност не е от нашата 

компетентност, а що се отнася до евенуалното замърсяване, сигналът е  неоснователен.  

 

Сигнал с наш вх.№ Б-2255/23.10.2020г., от председателят на СНЦ Бургаски морски клуб – г-н 

Петър Морчев, относно ползване на база, изградена на общински парцел в непосредствена близост до 

плажната ивица на неохраняван плаж „Атанасовска коса”. Сигналът е препратен по компетентност с 

писмо наш № Б-2255/02.11.20г. до съответните компетентни органи; в последствие с писмо изх.№ 

2026/06.11.2020г. от Изп.директор на ИАМА са поискани писмени обяснения по случая. Обясненията са 

изготвени и изпратени на ръководството.  

 

 През 2020г. в ДМА-Бургас  са постъпили и две благодарствени писма:   

- за активното участие на нашите служители в международното учение „Бриз 2020”, 

- за съдействието и помоща, които сме оказали при провеждането на мероприятията по случай 

141-та годишнина от създаването на ВМС; 

 

 Има постъпил и един поздравителен адрес от Командира на Военноморските сили  – контраадмирал 

Кирил Михайлов, по случай 137-та годишнина от създаването на Портовия надзор, чийто правоприемник 

е Морска администрация. 

 

8. Система за управление на качеството 

            Колективът на ДМА - Бургас работи за подобряване на качеството и повдигане авторитета на 

агенцията. В тази връзка се правят предложения по актуализация на нормативната уредба и процедурите 

по качество, както и подобряване на нивото на обслужване на гражданите, а именно: 

           През 2020 г. са направени ревизии и предложения за промяна на процедури в 14 заявки – 

предложения за подобряване на системата за управление на качеството.В същото време служителите на 



дирекцията са участвали в работни групи за обсъждане промени и актуализации на процедури по 

качество, както и в актуализации на национална нормативна уредба. Всичко това с цел подобряване 

качеството на обдслужване и хармонизиране дейността на агенцията в съответствие на последните 

изменения на национално и международно законодателство. Някой от предложенията за промени са 

свързани с ПК 05-01; ПК 07-02; ПК 05-04; ПК 05-05;  

Направено е изменение на ПК 09-07, във връзка с влизането в сила от 01.01.2020г на новото 

глобално изискване за качество на остатъчното корабно гориво по показател “сяра” ≤0,50%, както и 

завишаване на % проверки, чрез пробоотбор и лабораторен анализ на корабни горива от 20% на 30% 

считано от 01.01.2020 г. съгл. чл. 3, т. 2, буква „в“ от Решение за изпълнение (ЕС) 2015/253. 

             През 2020 г. регулярно се актуализираха Указания и Образци от Хартата на клиента  на интернет 

страницата на агенцията. По този начин ИАМА предоставя необходимата актуална информация за 

извършваните административни услуги, таксите, сроковете и документите, които трябва да бъдат 

представени отговаряйки на изискванията на клиентите. Беше разширен списъкът с услугите, които 

могат да се изпълняват по електронен път с активното участие на служителите от дирекцията. 

 

           За осигуряване на ефективно функциониране на системата по качеството, както и непрекъснатото 

и подобряване, през годината са организирани и проведени 6 вътрешни одита, обхващащи всички 

процеси и дейности. Одитите се провеждат по одобрен от изпълнителния директор годишен график и са 

планови. Извънпланови одити не са провеждани. Извършен е и един международен онлайн одит/ 

визита на ЕМСА.  

 

 През годината в дирекцията бяха проведени одити както следва: 

Планов одит на дейност „Експлотационна годност на пристанищата” на 22-23.06.2020 г. 

В доклада от одита са описани следните наблюдения/забележки: 

Не са предприети действия за актуализиране на процедурата, която е с ревизия от 2015г. 

Причини за несъответствието: Изчаква се публикуването на измененията в ЗМПВВППРБ. 

Коригиращите действия ще се предприемат след обнародването за което е отговорен директор 

ДППУ. 

Планов одит на дейност „Спасителни средства Черно море” на 13.07.2020 г. 

В доклада от одита са описани следните наблюдения/забележки: 

- Използваната ФК 02-05-02 е със стара ревизия. Пропуск. Извършен е контролен преглед от ТОК, при 

който е установено, че се използва ФК с актуална ревизия. 

 

Планов одит на дейност „Преглед освидетелстване и регистрация на кораби и 

корабопритежатели” на 23.09.2020 г. 

В доклада от одита са описани следните наблюдения/забележки: 

- Да се извърши преглед и актуализация на ПК 07-01. Срок за изпълнение  31.12.2020г. 

- Представената програма по ФК 07-02-18 не е одобрена от изпълнителния директор. Това бе 

отбелязано като пропуск, но и като отежняващо изискване. Ето защо след преглед на формата на 

12.10.2020г. бе направена актуализация и изискването отпадна. 

- Използване на бланки за изготвяне на заповеди с неактуални телефони. Пропуск. Предприетите 

действия са постоянен текущ контрол и проверка на следващ одит. 

- Липсва подпис на получател на административната услуга. Пропуск. Предприетите действия са 

постоянен текущ контрол от страна на началник отдела. 

- В изготвена ФК 05-04-01 липсва срок за отстраняване на забележките. Пропуск. Предприетите 

действия са постоянен текущ контрол от страна на началник отдела. 

 

Планов одит на „Териториалния отговорник по качество” на 22-23.06.2020 г. 

Не са открити несъответствия. 

Планов одит на дейност „Контрол и опазване на морска среда” на 22-23.06.2020 г. Не са 

открити несъответствия.  

 

Планов одит на дейност „Квалификация и регистрация на морски лица” на 12.10.2020 г. 

Не са открити несъответствия.  

 

      В периода  23-25 ноември се проведе онлайн одит/ визита на ЕМСА. Одита се проведе, съгласно 

утвърденият дневен ред. Състоеше се в проверка на организацията и работата на ДПК България, 

приложението на Директиви 2009/16/EC, 2017/2110 и транспонирането им в националното 

законодателство. Обсъждани бяха всички точки от предварително подготвения и изпратен до ЕМСА 



въпросник. По време на заключителната закриваща среща одиторите от ЕМСА отчетоха, че като цяло 

българският ДПК отговаря на изискванията на ЕМСА и ЕК. Бяха отчетени усилията и ясно изразеното 

подобряване на работата на ДПК България. Доклада на ЕМСА се очаква до 3 месеца. Онлай визитата на 

ЕМСА ще бъде последвана от физическа, когато е възможно. За одита е изпратен доклад на 

Изпълнителният директор на ИАМА.  

 

           В обобщение, мога да отбележа, че през тази трудна за България и света година, в условията на 

епидемична обстановка, колектива на Дирекция Морска администрация - Бургас демонстрира 

отговорност и професионализъм към изпълнението на служебните си задължения и осъществяването на 

контролните функции на дирекцията в териториалният район.    

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА 

МОРСКА 
 

Изминалата 2020 г. бе изпълнена с много отговорности и предизвикателства пред българската 

митническа администрация и по-конкретно пред служителите на Териториална дирекция Южна морска. 

Митническата администрация положи усилия да отговори на високите очаквания.    

Основните приоритети в дейността на Териториална дирекция Южна морска през 2020 г. са били: 

• повишаване на събираемостта на държавните вземания от мита, такси, акцизи и данъци; 

• втората нефискална задача, свързана с борбата с контрабандата, митническата измама, 

наркотрафика, прането на пари, защитата на търговските марките и географските означения.  

 

А. Приходи: 

Неизпълнението на приходите от акциз е по обективни причини и е резултат от намалението на 

реализираните количества енергийни продукти от „Лукойл Нефтохим“ АД, както и намалението на 

реализираните количества алкохолни продукти от данъчните складове на територията на ТД Южна 

морска.  

Неизпълнението на заложените приходи от ДДС при внос за 2020 г. е с 4 272 134 лв. или 0,43% по-малко 

от планираните. Основната причина  е намаляването с над 31% на количествата на доставките на суров 

нефт, въведени на територията на страната от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД спрямо 2019 г. и по-

ниските международни цени на суровия петрол спрямо 2019 г. 

Б. Противодействие на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления: 

Териториална дирекция Южна морска ефективно противодейства на митническите, валутните и 

акцизните нарушения и на незаконния трафик на наркотични вещества. През 2020 г. са извършени общо 

10 274   проверки на стоки, превозни средства и лица по Закона за митниците и 1536  проверки за 

спазване на  Закона за акцизите и данъчните складове, въз основа на които са съставени общо 2032 бр. 

АУАН; 3694 бр.  издадени наказателни постановления и 52 сключени и одобрени споразумения.  

Задържани са общо: парични средства (равностойност) 1 278 344 лева.;  тютюневи изделия ( цигари и 

пурети)  - 7 560 125 къса;  тютюн - 4306 кг;  златни изделия -  9 841 грама; сребърни изделия – 26137 

грама; канабис – 39,639 кг; марихуана  – 30,281 кг; хероин – 1,090 кг; лични предпазни средства – 1 643 

587; парфюми 37 834 бр. и др. 

Във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) № 608/ 2013 г. относно защита на правата върху 

интелектуалната собственост са осъществени 477 бр. задържания на стоки.   

  През 2020 г. въпреки въведените ограничения за справяне с  пандемията от COVID-19 и 

намаленият през отделни периоди  на годината кадрови ресурс  (отсъствие на служители поради болест 

или карантина), ТД Южна морска осигуряваше ефективен граничен митнически контрол и не допусна 

намаляване на пропускателната способност на граничните митнически учреждения, както и осигуряване 

нормалното функциониране на всички структурни звена в териториалната дирекция.  

През изминалата 2020 г. Териториалната дирекция Южна морска положи усилия за изпълнение 

на поставените й цели, като отговор на изискванията за непрекъснато модернизиране на митническата 

дейност и създаване на още по-ефективна, работеща по европейските стандарти администрация за 

повишаване ефективността на митническия контрол по спазването на митническото, валутното и 

акцизно законодателство. 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР 

 



В началото на 2020 г. бяха изведени приоритетните дейности и набелязани съответните 

мерки, както в посока изпълкение на целите на МВР, така и за повишаване ефективността на 

работата на Областната дирекция през годината. 3а осъществяването на политиката за гарантиране 

сигурността на обществото и гражданите, ръководството и състава на ОДМВР — Бургас проведоха 

системни действия насочени към продължаване процеса на подобряване на обществените 

отношения в сферата на сигурността, обществения ред и административното обслужване на 

гражданите. Приоритетно усилията бяха насочени към постигане на реални резултати в 

противодействието на конвенционалната престъпност и корупционните практики, в повишаване на 

административния капацитет на правоохранителните органи. За по-ефективно противодействие на 

престъпността и своевременно адаптиране спрямо динамиката в средата за сигурност през 

изминалата 2020 г. се затвърди въведена промяна в организацията на работните процеси и 

управлението на материалните и човешките ресурси. Планирането им се осъществяваше след анализ 

и оцекка на средата за сигурност в региона. 

Утвърдените от Главния секретар на МВР цели за дейността на ОДМВР — Бургас през 

2020 г., бяха изготвени в съответствие с утвърдените от Министъра на вътрешните работи 

приоритетни направления на дейност в МВР през 2020 г. В същността на тези цели на годишна 

оскова са заложени конкретни дейкости за изпълнение от всицки съставни структури при ОДМВР — 

Бургас в зависимост от обхвата на компетектностите, разполагаемите ресурси и в съответствие със 

стратегическите цели на МВР и приоритетите от раздел „Обществен ред и сигурност" на 

Програмата за управление на правителството на Република България през периода 201 7 г. — 2021 г. 

Контролът и отчитането на изпълнението на набелязаните цели се осъществяваше на 

провежданите съвещания, оперативки и заседания на ръководството, при комплексни и целеви 

проверки. През 2020 г. бяха изпълнени всички заложени дейкости и задачи, съгласно поставените 

срокове. 

Изведените основни приоритети и дейности за осъществяването им от служителите при 

ОДМВР - Бургас бяха следните: 

1. Превенция и проактивно противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на 

обществения ред. 

1.1 Противодействие на конвенционалната престъпност с акцент върху престъпленията против 

личността и собствеността на гражданите. 

1 .2 Противодействие на престъпления свързани с производство, разпространение и 

употреба на наркотични и други упойващи вещества. 

1.3 Превенция на детската престъпност и закрила на децата 

1.4 Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред при прибиране на 

селскостопанската продукция - реколта 2020 г. 

1.5 Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, безопасността на 

движението и осигуряване на пожарна безопасност в курортните комплекси и населени места през 

летния и зимния сезон. 

1.6 Повишаване на ефективността на контрола по дейности, свързани с разрешителния 

режим по КОС. 

2. Ефективно противодействие на престъпленията против данъчната, финансово-кредитната и 

осигурителната система 

2.l Противодействие на престъпленията против данъчната и осигурителната система. 

2.2.Ефективно противодействие на престъпленията против данъчната, финансово - 

кредитната и осигурителната система. 

3. Повишаване на ефективкостта в дейността на разследващите органи в ОДМВР.  

3.1. Подобряване на дейността по разследване чрез осигуряване на законосъобразно, срочно 

и своевременно приключване на разследванията. 

3.2 Повишаване квалификацията на разследващите органи в ОДМВР и др. служители 

имащи отношение към дейността по разследването. 

4. Подобряване на ефективностга на превантивната, административнонаказателната и 

контролната дейност по безопасността на движението. 

4.l Осъществяване на превантивна дейност от органите на пътна полиция за ограничаване на 

пътнотранспортния травматизъм. 

4.2 Подобряване на контрол-ната и административно-наказателната дейност по Закона за 

движението по пътищата (ЗДвП) и Кодекса за застраковането (КЗ). 

5. Гарантиране на сигурността на rраниците и противодействие на незаконната миграция.  

5.1 Ограничаване броя на незаконно преминалите държавната граница лица. 



5.2 Засилване на контрола по пребиваването на чужденци на обслужваната територия с цел 

превенция и противодействие на незаконната миграция 

5.3 Противодействие на престъпленията, свързани с подпомагане на незаконното 

пребиваване или преминаване на чужденци в страната. 

6. Повишаване нивото на административното обслужване за бизнеса и гражданите.  

6.1 Повишаване качеството на административното обслужване. 

6.2 Оптимизиране на процеса на плащане на глоби по ЗДвП, чрез терминални устройства 

ПОС 

6.3 Повишаване ефективността при осигуряването на БЛД. 

Целта бе повишаване на ефективността на ОДМВР Бургас в превантивната дейност и 

противодействието на престъпността. Повишаване сигvрността на гражданите чрез намаляване  на 

конвенционалката престъпност. Гъвкаво разпределение на наличните ресурси съобразно 

приоритетите и динамиката на средата за сигур ност. Ограничаване броя на незаконно 

пребиваващите чужденци с оглед намаляване на риска от терористични актове и престъпни 

деяния. Ефективна оперативно-издирвателна дейност с цел ограничаване на щетите за държавния 

бюджет.  Повишаване срочността, качеството на разследване и събиране на качествени веществени 

доказателства за реализиране на адекватна наказателна политика и повишаване на доверието в МВР. 

Намаляване броя на ПТП и пътно-транспортния травматизъм. ОДМВР Бургас активно си сътрудничи 

и взаимодейства с всички структури в системата за защита на националната сигурност, с други 

държавни органи и институции, неправителствени организации и граждани, както и със страни - 

партньори за обмен на информация и съвместни действия. 

I. Противодействие на престъпността. 

В ОДМВР - Бургас за 2020 г. са регистрирани 5250 престъпления при 6654 за 2019 г. Отчита се 

намаление с 1404 престъпления, което е с 27% по-малко от предходния аналогичен период. 

Структурата на регистрираната пресrьпност в ОДМВР - Бургас през 2020 г. остава относително 

постоянна в сравнения с 2019 г., като най-голям дял от регистрираните престъпления имат 

престъпления против собственостга - 46%, следвани от общоопасните престъпления - 29%, 

престъпленията против личността - 6%, престъпленията против стопанството - 5% и 

документните престъпления - 2%. 

В ОДМВР-Бургас през 2020 г. са регистрирани 321 престъпления против личността, спрямо 442 

за 2019 г., като се отчита намаление с 24%. 

През 2020 г. са регистрирани 5 умишлени убийства при 3 за 2019 г., като се отчита 

увеличение на този вид престъпления с 2. 

През 2020 г. са регистрирани 4 изнасилвания при 9 за 2019 г., което е намаление с 56%. 

Регистрирани 21 блудства при 26 за 2019 г., като се отчита намаление на престъпленията от този вид 

с 19%. 

За периода са регистрирани 177 телесни повреди, спрямо 248 за 2019 г. или се отчита 

намаление на регистрираните престъпления с 29%. 

През 2020 г. са регистрирани 2389 престъпления против собствеността, спрямо 3263 за 2019г. 

или се отчита намаление на регистрираните пресrьпления с 27%. 

За периода са регистрирани 41 грабежа, при 68 за 2019 г., което е намаление на 

регистрираните престъпления от този вид с 40%. 

Регистрираните кражби през 2020 г. са 1958, като за сравнение техния брой за 2019 г. е 2708 

или се отчита намаление на този вид престъпления с 28%. 

През отчетния период регистрираните измами са намалели с 34 броя (от 154 за 2019 г. на 120 

за 2020 г.), което е намаление с 22%. 

Регистрираните телефонни измами през 2020 г. са 35 при 40 за 2019г., като се отчита 

намаление с 13 %. 

През 2020 г. са регистрирани 1537 общоопасни престъпления, спрямо 1757 за 2019 г. или се 

отчита намаление на регистрираните пресrьпления с 13%. 

През 2020г.  се отчита намаление на регистрираните палежи спрямо 2019 г. с 32% (от 110 през 

2019 г. на 75 през 2020 г.). Броят на регистрираните посегателства спрямо МПС е намалял с 36% ( от 

138 за 2018 г. на 88 за 2019 г.). 

Отчита се намаление на броя на регистрираните посегателства спрямо МПС ( от 94 за 2019 г. и 

80 за 2020 г.), което е спад с 1 5%. 



През 2020 г. са регистрирани общо 372 престъпления, свързани с наркотични вещества, като 

техния брой през 2019 г. е бил 457, което е намаление с 19%, което поради латентния характер на този 

вид престъпления показва по-добро противодействие през настоящия отчетен период. 

През  2020г. е регистрирано 1 престъпление свързано с незаконно преминаване и 

пребиваване на чужди граждани в страната като през 2019 г. няма регистрирани престъпления от този 

вид. 

Регистрираните през периода престъпления против стопанството са 285 при 274 за същия 

период на 2019 г. Отчита се увеличение с 4%. 

Престъпленията свързани с разпространението на акцизни стоки без бандерол - чл. 234 от 

НК са 47 за 2020 г. при 63 за 2019 г. като установените количества акцизни стоки през 2020 г. са: 

цигари - 31262 къса /през 2019 г. са били 1325187 къса/ и тютюн — 231, 03 кг /през 2019 г. е бил 540 

кг и 615 грама/. 

През отчетния период са регистрирани 11  подкупа, образувани по чл. 301 -307а от НК, при 

14 за 2019г. - намаление с 21%. Регистираните корупционни престъпления за 2020г. са 23 спрямо 34 

за 2019г. 

Разкриваемостта на престъпленията регистрирани през 2020 г. е 48% при 37% за 2019 г., 

което е ръст с 1 l пункта. През 2020г. са разкрити 2535 престъпления спрямо 2471 през 2019 г. През 2020 

г. са разкрити 677 престъпления от минали години, докато за 2019 г. те са 685. 

През 2020г. са установени 2365 извършители на пресrьпления при 2214 за 2019г. 

Установени са и 730 извършители на престъпления, регистрирани през минали години при 743 за 

2019 г. 

През 2020г. са разкрити 103 престьпления против личността при 110 за 2019 г., като 

проценrьт на разкриваемост е съответно 32% за 2020 г. при 26% за 2019 г. 

През 2019г. и 2020г. са разкрити всички умишлени убийства, т.е. процента на разкриваемост и за 

двете години е 100 %. 

През 2020 г. са разкрити 9 престъпления свързани с блудствени действия с 12 извършители, 

като за 2019 г. са разкрити 8 престъпления от този вид с 8 извършители. Процентът на 

разкриваемост за 2020 г. е 43% при 31% за 2019 г. От минал период през 2020 г. е разкрито 2 

престъпление свързано с блудствени действия с 2 извършителя. 

През 2020 г няма разкрити изнасилвания, като за 2019 г. са разкрити 5 престъпления. 

Процентът на разкриваемост за 2020г.  е  0%, а за 201 9 г. е  56%. От предишен период през 2020 г. е 

разкрито 1 престъпление с 1 извършител. 

През отчетния период са разкрити 52 пресrьпления, свързани с причиняване на телесни 

повреди, а през 2019 г. са разкрити 57 престъпления от този вид, като процентът на разкриваемост за 

2020 г. е 29 %, а за 2019 г. е 23%. 

Разкритите през периода престъпления против собствеността са 958 за 2020 г. при 791 за 

2019 г. Разкриваемостта за 2020г. е 40% и спрямо 24% за 2019 г. 

През 2020 г. и 2019 г. са разкрити по 35 престъпления, като процентът на разкриваемост е 85%  

при  5l %  за 2019 г. 

Кражби - за 2020 г. са разкрити 829 престъпления при 646 за предходната година. 

Установени са 760 извършители, при 595 за 2019 г. Наблюдава се увеличение на процента на 

разкриваемост — от 24%  през 2019 г на 42%  през 2020 г. 

Измами — през 2020 г. са разкрити 11 измами, при 19 за 2019 г. Разкриваемостга през 

отчетния период е 9% при 12% за предходния период. 

През 2020 г. по 28 от образуваните досъдебни производства за телефонни измами има 

установени извършители, но поради фактическа и правна сложност при документиране на този вид 

престъпления, в края на отчетния период са повдигнати обвинения по 3 от тях. 

През разглеждания период на 2020 г. са разкрити 466 общоопасни престъпления спрямо 525 за 

2019 г., като процентът на разкриваемост е 65% за 2020 г. при 64% за 2019 г. 

Данните за разкриваемостта на общоопасните престъпления по видове са следните: 

Палежи - през 2020 г. разкрити са 4 престъпления срещу 8 за 2019 г. Процентът на 

разкриваемост е 5% за 2020 г. при 7% за 2019 г. 

Посегателства спрямо МПС — през 2020 г. са разкрити 12 при 13 за 2019 г., като процента на 

разкриваемост е увеличен от 14% за 2019г. на 15% за 2020 г. 

Престъпления свързани с наркотици — през 2020г. са разкрити 302 престъплекия с 286 

извършители, срещу 363 за 2019 г. с 346 извършители. Процентът на разкриваемост е увеличен от 79 

%  за 2019г. на 81%  за 2020 г. 



Разкритите през 2020г. икокомически престъпления са 162 при 146 за 2019г. 

Разкриваемостга за 2020 г. е 30% при 25% за 2019 г., което е увеличение с 5%. 

През 2020 г. са разкрити 41 престъпления свързани с продажба на акцизни стоки без 

бакдерол, като през същия период на 2019 г. са 55. Процентът на разкриваемост е 87% за 2020г., 

съответно 87% за 2019 г. 

През 2020 г. са разкрити 367 престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица 

при 350 за 2019 г., като установените извършители са 376 за 2020 г. при 318 за 2019 г.  

През 2020 г. са обявени за издирване 1296 лица, броят на издирените общо е 1587, като са 

включени и лица, които са били обявени през предходни години. Обявени за издирване през 2019 г. 

са 1710 лица, като са установени и снети от издирване 1982 лица. 

  

II. Опазване на обществения ред. 

Изминалата година. се характеризира с интензивно натоварване на охранителния състав на 

ОДМВР — Бургас, поради значителното увеличение на масовите мероприятия /протестни, 

културни и спортни/, както и провеждане на тематични СПО по линия на битовата престъпност в 

малките населени места, спазване правилата за движение по пътищата, контрол на лицата 

ползващи лична охрана, контрол над лица придвижващи се с МПС в пакет, лица демонстративно 

управляващи МПС в нарушение правилата на ЗДвП създаващи опасност за останалите участници в 

движението, както и контрол по спазване на противоепидемичните мерки във връзка с 

ограничаване разпространението на COV1D-19. 

Предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на 

COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 

извънредно положение, във връзка със заповед Ns РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването и в изпълнение на План за СПО peг. № 251 р-10073/20.03.2020 г. бяха 

организирани контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на територията на 

община Бургас. 

През отчетния период служители от отдел ОП са взели участие в СПО за осъществяване на 

текущ контрол в нощни питейни и увеселителни заведения с удължено работно време, в които се 

осъществява физическа охрана и пропускателен режим от служители на частни охранителни фирми, 

относно спазване нормативните изисквания на Закона за частната охранителна дейност (3ЧОД), Закон 

за закрила на детето и Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. 

Особено внимание бе обърнато на спазването на въведените със заповеди на министъра на 

здравеопазването противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и 

контрола по отношение струпването или организираното събиране на множество хора над определения 

максимум. При проверките са констатирани нарушения по ЗЧОД, нарушения на Наредбата за опазване 

на обществения ред на територията на Община Бургас и спазването на противоепидемичните мерки. 

Служителите от група ООР взеха участие при осигуряването на обществения ред и 

безопасностrа на движението по време на Националния празник — Трети март, студентския 

празник - 8 декември и множеството религиозни и културни празници. 

Бяха планирани и проведени охранителни мероприятия с оглед гарантиране сигурността и 

недопускането на инциденти с абитуриенти при събирането им в гр. Бургас и на местата, където се 

проведоха отложените от м. май за м. юни тържества, поради пандемията COVID-19. 

Бяха планирани и проведени значителен брой мероприятия с оглед гарантиране 

сигурността и недопускането на инциденти по охрана на обществения ред във връзка с 

регистрираните случаи на заболели от COVID-19. Временно се преустанови изпълнението на 

специализирани полицейски операции (СПО), като се ограничи в максимална степен контакта на 

служители с граждани по време на изпълнение на служебните задължения. Стриктно се следеше 

спазването на забраната на всички културни събития на закрито - концерти, спортни мероприятия, 

театрални постановки и други. 

В изпълнение на указания дадени в разпоредителни писма на ГДНП — МВР с мерки за 

обезпечаване на обществения ред и сигурността в курортните комплекси на страната през 

активните туристически сезони и план peг. № 3286р-22404/22.05.2020 г., утвърден от Главния 

секретар на МВР Главен комисар Ивайло Иванов бяха предприети следните мерки за опазването на 

обществения ред през туристически сезон - 2020 г.: 

Изготвени са анализ и оценка на оперативната обстановка и полицейската дейност за 

противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и безопасностга на движението в 

курортните комплекси и населени места за периода на отминалите туристически сезони и са 

направени разчети и обосновка на нуждата от придаване на сили от ОДМВР — Бургас и други 

ОДМВР. СДВР и 3ЖУ, които да се ангажират за обезпечаване на сигурността в курортните 



комплекси през активния туристически сезон, като се отчете и динамично променящите се 

противоепидемични мерки свързани с регистрираните случаи на заболяването COVID-l9. 

Беше създадена организация за провеждане на работни срещи с кметовете на черноморски 

общини, на които са обсъдени възможностите за поемане на издръжката на командировани 

служители от вътрешността на страната. Бяха сключени споразумен ия с кметовете на 

черноморските общини Несебър, Поморие, Созопол, Приморско и Царево за командироване на 

общо 346 полицейски служители от СДВР и ОДМВР в страната. В сравнение с предходния летен 

туристически сезон 2019 г. се наблюдава намаление с общо 435 служители, когато са били 

командировани общо 781 служители. 

Продължи и работата по гарантиране на сигурността в учебните заведения и района около 

тях, както и на местата с интензивен поток от ППС. Беше създадена организация за охрана на 

училищата и подходите към тях с цел недопускане извършването на посегателства, криминални 

престъпления и намаляване на пътния травматизъм. В обезпечаване сигурността и обществения ред 

взеха участие всички служители от униформения състав по места, които работят по схема за масирано 

присъствие в отделни райони, по ежеседмичен график. 

Във връзка с разпоредителни  писма на зам. директор на ГДНП - МВР, план утвърден от 

министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС, относно извършване на проверки по  

чл.44. ал. l от Закона за противодействие на тероризма в обектите по чл. 2 от Наредба № 8121 з- 

1225/2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито 

собственици и ползsатели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, 

минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол през 2020 г., се 

създаде организация и се извършиха планираните проверки съвместно със служители на ДАНС.  

В изпълнение на разпоредителни писма на Главния секретар на МВР и на Директора на 

ГДНП – МВР, през отчетния период продължи работата по създаването на ежемесечна 

организация за осъществяване на посещения на мобилни екипи в малките населени места на 

територията, обслужвана от ОДМВР - Бургас за провеждане на срещи. 

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната за 2020 г. в ОДМВР- Бургас от 

ГДНП няма изпратен нов План за изпълнение на Стратегията за превенция на престъпността.  

На база сключен договор от месец април 2019 г. се осъществява взаимодействие между 

Община Бургас, ОД на МВР- Бургас и Асоциация "Деметра". Целта на взаимодействието е 

осигуряване функционирането на създадения Център за превенция на насилието и престъпността 

(Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие), находящ се в гр. 

Бургас ул. "Мария Луиза" № 9. 

На база договор за сътрудничество между ОДМВР - Бургас, Община Бургас, Областна 

управа - Бургас, МБАЛ  АД - Бургас, Община - Созопол, Асоциация „Деметра" и Окръжна 

прокуратура - Бургас се изгради и функционира „Център за подкрепа на жертвите на сексуално 

насилие" с управител към момента господин Пламен Бакалов. 

Ежемесечно се обобщава информация за осъществен контрол от началниците на РУ по 

наличните материали свързани с домашно насилие, като същата се предоставя на националния 

координатор по Домашното насилие към МВР. Областните координатори по линия на ДН активно 

участваха в провеждането на семинари, кръгли маси и дискусии по въпроси свързани с ДН, като бяха 

актуализирани указания за действие на полицейските служители при случаи на ДН. 

През периодите 01.01.2020 г. — 08.03.2020 г. и 20.05.2020 г. — 31.10.2020 г. от мобилните 

екипи при ОДМВР — Бургас са посетени l 72 броя населени места, проведени са 172 броя срещи и са 

получени 10 броя сигнали /за извършена кражба, за нарушения на ЗДвП, сигнали които налагат 

предприемане на действия от други компетентни институции и др./. 

През 2020 г. са отнети 46 разрешения и са иззети 64 бр. огнестрелни оръжия за самоотбрана и 

ловни цели, като са направени и 15 отказа за издаване на разрешения за придобиване на 

огнестрелни оръжия. Иззети са 5 незаконно притежавани огнестрелни оръжия и 26 бр. боеприпаси. През 

годината на територията на ОДМВР-Бургас има регистрирани 3 произшествия с огнестрелни оръжия, от 

които две самоубийства и едно нараняване в следствие на неправилно боравене с оръжието. 

Регистрирана е и 1 кражба на законно притежавано огнестрелно оръжие, като е противозаконно 

отнето едно оръжия придобито за самоотбрана. Извършени са 3 081 проверки на обекти и лица 

притежаващи разрешения за дейности с общоопасни средства, и са съставени 39 акта за различни 

нарушения на ЗОБВВПИ и подзаконовите му нормативни актове. 

През 2020 г. на територията на ОДМВР-Бургас са осъществявали дейност 139 охранителни 

фирми, лицензирани съгласно чл. 4 от ЗЧОД, от които 3 звена за самоохрана и 36 фирми, 

извършващи транспортиране на ценни пратки и товари. 



С цел подобряване на взаимодействието и осъществяване на взаимен обмен на информация 

между РУ и търговците осъществяващи частна охранителна дейност на обслужваната територия и в 

изпълнение на разпоредително писмо на Директора на ГДНП, през 2020 г. са проведени 274  

срещи с представители на охранителни фирми. Към настоящият момент срещите са преустановени 

предвид установените противоепидемични мерки в сила до 31.01.2021 г. 

III. Осигуряване безопасност на движението.  

За изминалия период на 2020 г. на територията на ОДМВР - Бургас са регистрирани общо 1391 ПТП, 

като тежки ПТП са регистрирани 367 с 26 загинали и 432 ранени. За същия период на 2019 г. са 

регистрирани общо 1776 ПТП, като тежки ПТП са регистрирани 436 с 29 загинали и 551 ранени. Отчита 

се намаление на общия брой ПТП с 385, намаление на тежките ПТП с 69, намаление на загиналите 

с 3 и намаление на ранените с 119. 

По място на настъпване тежките ПТП се разпределят, както следва: 

- през 2020 г. в населени места са регистрирани 233 тежки ПТП с 6 загинали и 262 ранени 

участника. Сравнено с допуснатите тежки ПТП за 2019 г., в населено място се отчита намаление на 

броя ПТП с 26, намаление на ранените с 32 и намаление на заrиналите с 3. 

- през 2020 г. извън населените места са регистрирани 134 тежки ПТП с 20 загинали и   170 

ранени участника. Сравнено с допуснатите тежки ПТП за 2019 г., извън населените места се отчита 

намаление на броя на произшествията с 43, запазване броя на загиналите и намаление на ранените с 87. 

Анализът на тежките ПТП за 2020 г. по вид на ПТП показва: 

Най-голям е броят на ПТП, при които е налице "блъскане на пешеходец". Регистрирани са 99 ПТП 

със 7 загинали и 96 ранени. За 2019 г. са регистрирани общо 1 1 1 ПТП с 11 загинали и 107 ранени. 

Констатира се намаление на тези ПТП с 12, намаление на ранените с 1 1 и намаление на загиналите с 4. 

На второ място "сблъскване между МПС странично". Регистрирани са 50 ПТП с 1 загинали и 60 

ранени. За 2019 г. са регистрирани общо 67 ПТП с 3 загинали и 101 ранени. Констатира се намаление на 

тези ПТП със l 7, намаление на ранените с 41 и намаление на загиналите с 2. 

На трето място регистрираните ПТП са от вида "преобръщане на МПС извън пътното платно". 

Регистрирани са 28 ПТП с 1 загинал и 35 ранени. За 2019 г. са регистрирани общо 35 ПТП с 1 заrинал 

и 44 ранени. Констатира се намаление на тези ПТП със 7, намаление на ранените  с 9 и запазване броя 

на загиналите. 

Следват ПТП от вида "сблъскване между МПС отзад ". Регистрирани са 24 ПТП с 3 загинали и 35 

ранени. 3а 2019 г. са регистрирани общо 36 ПТП с 2 загинали и 47 ранени. Констатира се намаление на 

тези ПТП с 12, намаление на ранените с 12 и увеличение на загиналите с 1. 

От вида „ блъскане в крайпътно съоръжение" през 2020г. са регистрирани 22 тежки ПТП с 4 

загинали и 23 ранени. За 2019 г. са регистрирани 24 тежки ПТП с 1 загинал и 34 ранени. Отчита се 

намаление на тези ПТП с 2, увеличение на загиналите с 3 и намаление на ранените с l l.  

Следват ПТП от вида „блъскане в дърво". През 2020г. са реализирани 18 тежки ПТП с 6 

загинали и 22 ранени. През 2019г. са регистрирани 17 ПТП с 2 загинали и 24 ранени. Отчита се 

увеличение на ПТП с 1, увеличение на загиналите с 4 и намаление на ранените с 2. 

Анализът за 2020 г. показва, че най-голям е броят на загиналите участници при настъпили тежки 

ПТП от вида „блъскане на пешеходец"- 7 загинали при реализирани 99 ПТП, а най- пагубни са ПТП от 

вида „блъскане в дърво"-18 бр. ПТП с 6 загинали и 22 ранени. 

По показател „основна причина за настъпване на ПТП" се констатира, че 349 ПТП от общия брой 

на регистрираните тежки ПТП за 2020 г. са настъпили поради нарушения извършени от водачите, при 

които са загинали 26 и са ранени 412 участника. Съпоставено за същия период на2019 г. се 

наблюдава намаление на ПТП с 68, увеличение на загиналите с 1 и намаление на ранените със 123. 

Следват ПТП настъпили поради нарушения на пешеходци. За периода са регистрирани 9 тежки 

ПТП, без загинали и 9 ранени. Съпоставимо за същия период на 2019 г. се констатира запазване броя 

на ПТП, намаление на загиналите с 4 и увеличение на ранените с 4. 

През отчетния период на 2020 г. поради движение с несъобразена скорост с пътните условия са 

регистрирани 73 тежки ПТП с 12 загинали и 90 ранени. За 2019 г. са регистрирани 88 тежки ПТП с 6 

загинали и 121 ранени. Констатира се намаление на тези ПТП с 15, намаление на ранените с 31 и 

увеличекие на загиналите с 6. 

Поради друго нарушение на водач са регистрирани 51 тежки ПТП с 2 загинали и 55 ранени. За 

2019 г. са регистрирани 41 ПТП с 1 загинал и 44 ранени. Констатира се увеличение на тези ПТП с 10, 

увеличение на ранените с 11 и увеличение при броя на загиналите с  1. 



Поради отнемане предимство на ППС на кръстовище са регистрирани 39 тежки ПТП с 1 

загинал и 46 ранени. За 2019 г. са регистрирани 54 ПТП с 1 загинал и 74 ранени. Констатира се 

намаление на тези ПТП с 15, намаление на ранените с 28 и запазване броя на загиналите. 

Поради отнемане предимство на пешеходец са регистрирани 36 тежки ПТП с 2 загинали и 34 

ранени. За 2019 г. са регистрирани 45 ПТП с 1 загинал и 50 ранени. Констатира се намаление на тези 

ПТП с 9, намаление на ранените с 16 и увеличение на загиналите с 1. 

Поради внезапна промяна посоката на движение са регистрирани 34 тежки ПТП с 2 загинали и 

39 ранени. За 2019 г. са регистрирани 20 ПТП с 4 загинали и 19 ранени. Констатира се 

увеличение на тези ПТП с 14, увеличение на ранените с 20 и намаление на загиналите с 2. 

През отчетния период на 2020 г. поради движение с несъобразена скорост с други условия са 

регистрирани 33 тежки ПТП с 3 загинали и 45 ранени. За 2019 г. са регистрирани 41 тежки ПТП с 4 

загинали и 62 ранени. Констатира се намаление на тези ПТП с 8, намаление на ранеките със 17 и намаление 

на загиналите с 1. 

Общата административно — наказателна дейност за 2020 г. осъществена от състава на Пътна 

полиция при ОДМВР - Бургас възлиза на 109 371 нарушения. Към нарушителите е взето 

отношение като са съставени — 15 934 актове и са издадени — 92 633 фишове. 

IV. Цели и приоритетни задачи за развитие на дейността през 2021г.  

Предвид динамиката в криминогенната обстановка на територията обслужвана от ОДМВР - 

Бургас усилията на служителите и през 2021 г. ще бъдат насочени към преодоляване на негативни тенденции 

и отстраняване на пропуски в работата, както следва: 

1. Оптимизиране на работата по противодействие на имуществените престьпления, 

престъпленията с наркотици и престъпленията против личностга. 

2. Активна работа по досъдебни производства, с акцент върху тези изпращани с мнекие за съд и 

срочно приключване на тези с установен извършител. 

3. Противодействие, разкриване и документиране на данъчните престъпления с цел 

увеличаване събираемостта на данъците и укрепване на финансовата система, както и 

осъществяване на ефективен контрол върху проекти реализирани по линия на ЕС с цел пресичане на 

злоупотреби със средства от Европейските фондове, както и такива със средства от държавния бюджет. 

4. Осъществяване на ефективна охранителна и превантивна дейност в районите около учебните 

и детските заведения. 

5. С оглед утвърждаване на превенцията като основен инструмент за противодействие на 

престъпността - създаването на организация по различните линии на работа за обобщаване и 

систематизиране на изпреварващата информация относно подготвящи се престъпления, която да 

послужи за предотвратяване на разлицни видове криминални и икономически престъпления. 

6. Ефективно противодействие на престъпността през летния туристически сезон в 

курортните селища по нашето Черноморие откроили се като притегателни центрове на лицата от 

активния криминален контингент от цялата страна, с цел недопускане на извършването на тежки 

престъпления. 

7. Разширяване и търсене подкрепата на обществеността и приобщ аване волята на 

гражданите в противодействието на престъпността и опазване на обществения ред.  

8. Предприемане на навременни и адекватни мерки за овладяване и недопускане 

разпространението на COVID-19 на територията на областта във връзка с усложнената епидемична 

обстановка по време на извънредното положение, Осъществяване на контрол по спазване на 

нормативно регламентирани противоепидемични мерки. 

9. Гарантиране на сигурността и противодействие на престъпността, опазване на 

обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност при произвеждането на изборите за 

Народно събрание и за президент и вицепрезидент на републиката през 2021г. 

 

 

ДОКЛАД ОТ ДЕЙНОСТТА НА РДГ ГР. БУРГАС ПО КОНТРОЛ И 

ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ  

 

В изпълнение изискванията на чл. 21. (3) от Наредба № 1/30.01.2012 г. (изм. и доп. 12.11.2020 

1L г.) за контрола и опазване на горските територии, Ви представяме годишен доклад за резултатите от 

дейността на РДГ, гр. Бургас през 2020 г., структуриран по следният начин: 



I. Опазване на горските територии от нарушения. 

1. Общ брой на извършените проверки по контрола и опазването на горските 

територии. 

През 2020 г. от служители на РДГ, гр. Бургас са извършени общо 22063 бр. проверки по 

горското законодателство. Проверени са 1017 бр. обекти за складиране, преработка и търговия с 

дървесина и недървесни горски продукти (НГП), 2451 бр. обекти за добив на дървесина, 6083 бр. 

моторни превозни средства (МПС), 2580 бр. ловци, 3385 бр. риболовци и 3850 бр. други физически 

лица. Извършени са проверки на 724 бр. насаждения и имоти по план-извлечения за промяна вида на 

сечта и горскостопански програми, 57 бр. горски култури, разсадници, отглеждане на млади 

насаждения без материален добив и подпомагане на естественото възобновяване, 1210 бр. 

ловностопански дейности и 706 други проверки и дейности. 

2. Брой служители, имащи отношение по контрола и опазването на горските 

територии. 

През 2020 г. контрола и опазването на горските територии се е извършвал от 18 бр. горски 

инспектори, обособени в осем екипа, в т.ч. 2 главни горски инспектори, 16 главни специалисти 

горски инспектори. Опазването на горските територии държавна собственост е възложено на 155 бр. 

лица по чл. 190 от Закона за горите (ЗГ), разпределени по териториални поделения (ТП), както 

следва:  

- ТП „ДГС Карнобат” – 16 бр.; 

- ТП „ДГС Айтос” – 34 бр.; 

- ТП „ДЛС Несебър” – 18 бр.; 

- ТП „ДГС Бургас” – 13 бр.; 

- ТП „ДЛС Ропотамо” – 16 бр.; 

- ТП „ДГС Царево” – 7 бр.; 

- ТП „ДГС Кости” –5 бр.; 

- ТП „ДЛС Граматиково” – 7 бр.;  

- ТП „ДГС Малко Търново” – 12 бр.;  

- ТП „ДГС Малко Търново” – 12 бр.;  

- ТП „ДГС Звездец” – 4 бр.;  

- ТП „ДГС Ново Паничарево” – 3 бр.;  

- ТП „ДГС Средец” – 20 бр.; 

В горските територии общинска собственост опазването се извършва от 39 бр. лица по чл. 

190 от ЗГ, разпределени по общини:  

- Сунгурларе – 9 бр.;  

- Бургас – 1 бр.;  

- Несебър – 7 бр.;  

- Поморие – 3 бр.;  

- Созопол – 3 бр.;  

- Приморско – 6 бр.;  

- Средец – 10 бр.  

Няма назначени лица по чл. 190 от ЗГ за опазването на горските територии, собственост на 

община Руен.  

3. Дисциплинарни наказания и издадени присъди на служители, имащи отношение по 

контрола, опазването, ползването и стопанисването на горските територии.  
Наложени са 13 броя дисциплинарни наказания „забележка“ на служители от ТП „ДГС/ДЛС“ и 7 

броя предупреждение за уволнение и 2 бр. дисциплинарни уволнения на служители имащи 

отношение по контрола, опазването, ползването и стопанисването на горите. В РДГ Бургас са 

наказани четири служители с дисциплинарно наказание „забележка”, трима служители с 

дисциплинарно наказание „уволнение“ и един държавен служител с дисциплинарно 

наказание „отлагане повишаването в ранг за 1 година“.  

4. Извършени посегателства срещу служители по контрола и опазването на 

горските територии.  
РДГ Бургас не разполага с информация за издадени присъди на служители, имащи отношение по 

контрола, ползването и стопанисването на горските територии в ТП „ДГС/ДЛС”, общини. Няма 

издадени присъди на служители от РДГ Бургас, имащи отношение по контрола, ползването и 

стопанисването на горските територии.  

5. Анализ на разкритите нарушения:  
Съгласно регистъра на актовете през 2020 година в териториалния обхват на РДГ - Бургас са 

съставени 843 броя актове за установяване на административни нарушения по закони както 

следва:  
 По ЗГ – 660 броя, от които:  

- за добив – 257 броя 

- за транспорт – 137 броя  

- за преработка – 0 броя  

- за разпореждане – 46 броя  

- за строителство – 0 брой 

- за пожари – 0 броя 



- странични ползвания- 60 броя  

- други по ЗГ – 160 броя  

Наредби и заповеди във връзка с ЗГ - 37 броя  

По ЗЛОД - 40 броя  

По ЗРА - 93 броя 

По ЗБР - 13 броя  

Брой на нарушенията по собственост на ГТ:  

-  ДГТ -  341 бр.,   

-  ОГТ -  36 бр. ,   

- гори на ЮЛ и ФЛ – 31 броя  

- извън ГТ/транспортиране по РПМ, съхраняване, обекти по чл. 206 ЗГ/ - 435 

броя. Брой на нарушенията по актосъставители:  

- горски инспектори при РДГ Бургас – 446 бр. АУАН.,  

- други служители на РДГ Бургас – 31 бр. АУАН.,  

- служители при ТП „ДГС/ДЛС” – 326 бр АУАН.,  

- служители при ЮИДП ДП – 23 бр. АУАН.,  

- лицензирани лесовъди– 14 бр. АУАН., 

- служители на МВР – 0 бр. АУАН.,  

- служители на други РДГ – 3 бр. АУАН.  

- Брой на актовете съставени на служители от ТП „ДГС,ДЛС”, общини, лица на 

лесъводска практика по чл. 235 ЗГ – 22 броя.  

- Брой на актовете, съставени за нарушение на Регламент /ЕС/ № 995/2010 – 0 броя.  

- Брой на актовете съставени за неизпълнение на противопожарните мероприятия – 0 

броя. - Брой на актовете, съставени за неспазване на правилата на пожарна безопасност – 0 

броя.  Съставени от общински горски структури:  

- ОГТ Средец – 103 бр. АУАН и 15 бр. КП., 

- ОГТ Приморско – 13 бр. АУАН и 37 бр. КП., 

- ОГТ Сунгурларе – 10 бр. АУАН и 35 бр. КП., 

- ОГТ Поморие – 20 бр. АУАН.,  

- ОГТ Несебър – 13 бр. АУАН.  

6. Движение на актовите преписки.  
Изпратени преписки в прокуратурата – 13 броя. Три преписки са върнати за административно-

наказателно производство. За останалите 10 преписки РДГ Бургас не разполага с информация за 

издадени присъда и за движението по преписката.  

- Движение на обжалваните преписки - По 21 преписки се водят дела, които не 

са приключили. 30 бр. НП са отменени от съда, видоизменени – 4 бр. НП, потвърдени – 8 бр. НП.  

- Издадени са 833 броя НП за 2020 г., от тях влезлите в сила наказателни постановления са  

646 бр. 

- Има 2 преписки прекратени от Директора на РДГ Бургас на основание чл. 54 от ЗАНН, 

тъй като е установено, че деянието не е нарушение.  

7. Събираемост на сумите по влезли в сила наказателни постановления.  
По издадените 833 броя НП са начислени глоби в размер на 109 970 лева, имуществени санкции - 

3750 лева, обезщетения 11 110 лева, лева или общо начислени суми в размер на 124 830 лева. През 

2020 г общо събраните суми по НП са 16 021, 50 лева или 16.70 % събираемост. 

8. Брой задържани вещи и предмети, и приходи от продажбата им на търгове.  

През 2020 година са проведени 3 търга с тайно наддаване за продажба на вещи отнети в полза на 

държавата и задържани с актове за установяване на административни нарушения и констативни 

протоколи животни - средство за нарушение и дървесина предмет на нарушение по Закона за 

горите. На проведените търгове са продадени следните вещи: коне – 9 броя, магаре – 1 брой, 

каруци – 18 броя, моторни триони – 11 броя, кошум – 1 брой, дърва за огрев – 94.5 пр. куб. м., 

Приходите от продадените вещи са в размер на 9 562, 23 лева.  

9. Информация за създадения ред за осъществяване на вътрешен контрол на 

дейността на горските инспектори и резултатите от него.  

Служителите осъществяващи контрол в РДГ Бургас през 2020г са: 

 - Директор - 1 бр.   

- Зам. директори – 2 бр.  

- Гл. експерти – 7 бр. 

- Гл. специалист КОГТ – 1 бр. 

- Горски инспектори организирани в осем екипа - 18 бр. 

Пряко определени лица които планират дейността на горските инспектори са 

Директор РДГ Бургас, и.д. зам. директор РДГ Бургас и главен експерт КОГТ .  



10. Информация за осъществения контрол на лицата по чл. 188 от ЗГ, назначени 

за опазване на горските територии.   
- Брой на актовете съставени на служители от ТП „ДГС,ДЛС”, общини, лица на  

лесъводска практика по чл. 235 от ЗГ – 22 броя. 

11. Заведени дела по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. 

Анализ на размера на исковете в хода на съдебните дела. Размер на присъдените 

обезщетения. 

Срещу РДГ Бургас през 2020 г. няма заведени дела по реда на ЗОДОВ, тъй като от 

началото на 2020 г. съгласно измененията в ЗАНН, се дава възможност на страните в съдебно 

заседание да поискат присъждане на разноски по дела съгласно АПК. В тези случаи в съдебното 

решение е постановено, че РДГ Бургас е осъдена да заплати адвокатско възнаграждение.  

12. Брой на предоставените контролни  пластини за коледни елхи. Констатирани 

нарушения и задържани елхи.  

РДГ Бургас разполага за 2020 година с 1011 бр. контролни пластини като 800 бр. са бели 

а 211 бр. са жълти. Предоставени от тях 200 бр. бели на Горпром инвест .  

Общо останали са 811 броя налични в дирекцията, а именно 211 бр. жълти и 600 бр. бели 

пластини. 

Не са констатирани нарушения по Закона за горите и няма съставени АУАН и 

констативни протоколи.  

13. Извършени проверки на територията на други РДГ и резултатите от тях.   
Извършена съвместна проверка на екип от РДГ Бургас и екипи на РДГ Сливен и ИАГ София на 

ТП „ДГС Котел“ – проверки по действащи сечища със съставени предписания.  

Извършени проверки по ЗЛОД на територията на ТП „ДЛС Тополовград“ – няма открити 

нарушения. 

Извършени проверки в обекти по чл. 206 от ЗГ на територията на РДГ Велико Търново – 

спряна дейността за срок от 3 работни дни в обект по чл. 206 .  

14. Взаимодействие с други институции.   
През 2020 г. горските инспектори при РДГ Бургас са извършили общо 90 бр. с ъвместни 

проверки със следните институции.  

- Областна дирекция на МВР Бургас - 43 проверки. 

- Областна управа – 27 проверки. 

- Агенция пътна инфраструктура – Бургас – 45 проверки. 

- ДПП „Странджа” – 2 проверки. - РДГ Сливен – 2 проверки. 

- РДГ Шумен – 2 проверки. 

- РДГ Пловдив – 2 проверки. 

- РДГ Пазарджик – 2 проверки. - РДГ София – 2 проверки. 

- Главна дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ - 38 бр. 

 

15. Основни проблеми при контрола и опазване на горските територии. Оценка за 

дейността на поделенията и структурите, имащи отношение по стопанисването и опазването на 

горските територии. 

Основен проблем за извършване на качествен контрол и опазване на горските територии 

се явява ограничения човешки ресурс от професионално подготвени кадри, обезпечени с необходимото 

техническо оборудване и отговарящи адекватно със своя потенциал за противопоставяне на 

незаконното ползване на дървесина, дивеч и други недървесни горски продукти. Съществено 

условие за качеството в работата на тези горски служители е да не бъдат ангажирани и включвани по 

никакъв повод в останалия спектър от мероприятия на дирекцията, както и да получават мотивиращо 

заплащане за полагания труд. Друг проблем при контрола и опазването на горските територии се 

явява остарелия и амортизиран автопарк, който трудно се поддържа и сравнително бавно се 

обновява. Недостатъчен е контролът върху дейността на регистрираните лесовъди, упражняващи 

частна практика. Те от своя страна избягват да съставят актове за нарушения и не изпълняват 

стриктно дадените им по закон правомощия по опазване на горските територии. Собствениците на 

горски имоти проявяват незаинтересованост за опазването им. Събираемостта на сумите по влезли 

в сила наказателни постановления е много ниска, което създава чувство за безнаказаност 

в нарушителите. 

Приблизителна оценка за дейността на поделенията и структурите по отношение на 

отговорното стопанисване и опазване на горските територии биха дали броя на санкционираните 

нарушения, извършени в тях. 

 

16. Предложения за оптимизиране на системата за опазване и контрол в горските 

територии. 
За оптимизиране на дейностите по контрола и опазване на горските територии, РДГ, гр. 

Бургас набеляза конкретни мероприятия: 

 Изготви се информационен карнет за всички „конфликтни райони”, зони с често срещани 

нарушения по ЗГ, ЗЛОД и ЗРА, където се засили присъствието на мобилни екипи. 



 Провеждат се кръстосани проверки между съседни Регионални дирекции по горите, с цел 

елиминиране на фактора „обвързаност”. При наличие на средства се разменят районите за 

проверка на инспекторите от регионалните звена. 

 Ежемесечно се провеждат съвещания с горските инспектори и се изготвя доклад с анализ за 

количествените и качествените параметри на съставените констативни протоколи и АУАН. 

 Планират се съвместни акции със служителите на държавните горски и ловни стопанства, 

органите на МВР и Дирекция „Специализирани полицейски сили” при МВР, с цел осъществяване на 

общи действия по предотвратяване и разкриване на нарушения по ЗГ, ЗЛОД, ЗРА и др. 

 Планиране при наличие на финансови средства да бъде закупен фургон за пренасяне на коне и 

други задържани и конфискувани вещи. 

 

17. Приоритетни задачи и мерки. 

РДГ, гр. Бургас предлага за 2020 г. следните приоритетни задачи и мерки: 

 Организиране на срещи с общините собственици на гори за усвояване на дървесината 

повредена от абиотични и биотични фактори. 

 Завишаване на контрола върху собствениците на горски територии по изпълнение на 

задълженията им по възобновяването на горите. 

 Повишаване на квалификацията на горските инспектори, чрез различни форми на обучение и 

провеждане на тестове. 

 Завишаване на контрола по изпълнение на заложените дейности в противопожарните планове 

на собствениците на горски територии. 

 Изпълнение на трансграничния проект с република Турция на тема „Здраве за гората“ 

 

I I. Опазване и защита на горските територии от пожари през 2020 г.:  

1. Статистика и анализ на възникналите горски пожари за годината.  
През периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г. на територията на РДГ Бургас са възникнали общо 33 пожара 

в горски територии. Опожарени са 2661 дка, в т.ч. – 14 дка върхов пожар. Иглолистни култури 147 дка, 

2442 дка широколистни насаждения, смесени гори 3 дка и 69 дка незалесена площ.  

Разпределението на опожарените площи по собственост на горите е:  

- държавна І- 777 дка;  

- общинска - 1659 дка;  

- частна – 225 дка;  

- църковна – 0 дка;  

- юридически лица – 0 дка.  

През годината пожари са възникнали в: 

- ТП „ДГС Айтос” – 6 бр. на площ от 279 дка;  

- ТП „ДГС Бургас” – 1 бр. на площ от 5 дка;  

- ТП „ДГС Карнобат” – 4 бр. на площ от 830 дка;  

- ТП „ДГС Малко Търново” – 3 бр. на площ от 33 дка;  

- ТП „ДЛС Ропотамо” – 1 бр. на площ от 25 дка;  

- ТП „ДГС Средец” – 2 бр. на площ от 963 дка в т. ч. 14 дка върхов; 

- ТП „ДЛС Несебър” – 3 бр. на площ от 122 дка;  

- ТП „ДГС Ново Паничарево” – 3 бр. на площ от 150 дка;  

- общински горски територии – Средец – 4 бр. на площ от 27 дка;  

- общински горски територии – Приморско– 2 бр. на площ от 15 дка;  

- общински горски територии - Сунгурларе – 2 бр. на площ от 112 дка;  

- общински горски територии – Несебър – 1 бр. на площ от 100 дка; 

общински горски територии – Бургас – 1 бр. на площ под 1дка.  

Средната площ на един пожар за периода в РДГ Бургас е 80.64 дка. 

Нанесените щети от горски пожари за годината възлизат на 3201 лв.  

Причините за пожарите са:  

- Късо съединение – 3 бр.  

- от опожаряване на стърнища – 2 бр.  

- от опожаряване на пасбища – 2 бр.  

- Умишлен палеж – 1 бр.  

- Работници на открито – 1 бр. 

- Друга известна причина – 3 бр. 

- Неизвестна – 21 бр.  

Общо 33 бр. горски пожари.  

2. Изпълнение на противопожарните мероприятия от страна на Държавните 

предприятия, общините и др.  

 

ТП „ДГС АЙТОС“ 

Противопожарни мероприятия 

м
я
р
к

а 

2020 г.  

Разчет -проект Отчет 



натура Стойност натура стойност 

Поддръжка на лесокултурни прегради 
л.м. 13700 7653 13700 7653 

Поддръжка на минерализовани ивици л.м. 31000 7402 31000 7402 

Пожаронаблюдатели бр. 1 3315 0 0 

ПП депа бр. 5 500  0 

Други изразходвани средства  лв.  500  0 

Общо лв. х 19370 х 15055 

 

ТП „ДГС Бургас” 

Противопожарни 

м
я
р

к
а 

2020 г. 
М е р о п р и я т и я  

Разчет -проект Отчет  

натура стойност натура стойност 

Средства за гасене на пожари лв.  500  0 

Пожаронаблюдатели бр. 2 10980 0 0 

Лесокултурни прегради л.м. 1 1 1 1 

Минерализовани ивици л.м. 34000 10000 15300 4437 

Други изразходвани средства лв. 
 

500 
 

73.50 

ПП Депа Бр. 2 1 1 1 

Общо лв. х 21980 х 4510.5 
 

Към 17.07. 2020 г. са поръчани 6 бр. табели с противопожарно 

съдържание! Минерализованите ивици са със срок на изпълнение по ЗОП за 

период от две години. 

 

ТП „ДГС ЦАРЕВО”  

Мероприятията са изпълнени със собствена техника поради което не са изразходвани 

средства. 

 
ТП „ДГС Карнобат” 

Противопожарни  

мероприятия 

  
 м

яр
к
а 

2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура стойност натура стойност 

Лесокултурни прегради л.м. 10000 3027 10000 3027 

Минерализовани ивици л.м. 1000 526 1000 526 

Oхрана от нарушения лв. 1 1 1 1 

Противопожарни  

мероприятия 

  
м

яр
к
а 

2020 г. 

Разчет - проект Отчет 

натура Стойност натура стойност 

Поддръжка на лесокултурни прегради 
м. 28850 5427 28850 0 

Поддръжка на минерализовани ивици м. 31400 4050 31400 0 

Пожари - ДГФ бр. 1 1 1 1 

Охрана от нарушения лв. 1 1 1 1 

ПП депа бр. 1 1 1 1 

Други изразходвани средства лв.  1992  43.20 

Общо лв. х 11469  
43.20 



Други изразходвани средства лв.  2000  269 

ПП депа 

 
 4  4 а- 

Общо лв.  х 5553 х 3822 
 

ТП „ДГС КОСТИ” 

Противопожарни  

мероприятия 

м
я
р

к
а 2020 г.а- 

Разчет -проект Отчет 

натура Стойност натура стойност 

Поддръжка на лесокултурни 

прегради лв. 8000 2389 
 

0 

Поддръжка на минерализовани 

ивици 
бр. 2500 738 

 
0 

Поддръжка на на пътища за  

движение ма  

противопожарни  

автоцистрни. 

Л.м. 5700 11373 

 

0 

Пожаронаблюдателни кули л.м. 3 5000  0 

ПП депа лв. 1 1000  0 

Табели      

Други изразходвани средства лв.    27.96 

Общо лв. X 20500  27.96 
 

Обявена е процедура № 4097 от 20.04.2020 г. на която не се е явил кандидат за участие в 

изпълнението на ППМ 2020 г. вследствие на което изпълнение за 2020 г. няма!  

 

ТП „ДГС Ново Паничарево” 

Противопожарни  

мероприятия 

м
я
р

к
а 2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура стойност натура стойност 

Поддръжка на лесокултурни 

прегради 
л.м/лв. 8600 2599 8600 2599 

Поддръжка на минерализовани 

ивици 
л.м/лв. 15000 4510 13700 4118.87 

Поддръжка противопожарни депа бр./лв. 
    

Предпазни средства и защитни 

облекла 
лв. 

 
500 

 
0 

ПП депа бр. 2 1000   

Други разходи лв.  1000  0 

Общо: лв. x 9609 х 6717.87 

 
Проведена процедура за ПП депа изчаква се изпълнение! 

 

ТП „ДЛС НЕСЕБЪР“ 

Противопожарни мероприятия 

м
я
р

к
а 2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура стойност натура стойност 

Лесокултурни прегради л.м. 2000 1000 2000 1014.65 

ПП депа бр. 3 1000 3 220 

Минерализовани ивици л.м. 4000 4000 4000 4000 

Други изразходвани средства лв.  1000  0 



 

 

 

 

 
ТП „ДЛС РОПОТАМО” 

Противопожарни  

мероприятия{ 

м
я
р

к
а 2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура стойност натура стойност  

Средства за гасене на пожари лв.     

Пожаронаблюдатели бр.     

Лесокултурни прегради л.м.     

Минерализовани ивици л.м. 9000 1654 9000 1654 

Други изразходвани средства лв.  200  0  

Предпазни средства и защитни 

облекла 
лв.  2000  0  

ПП Депа лв. 2 700  0  

Общо лв. х 4554 х 1654 

 
ТП „ДЛС ГРАМАТИКОВО” 

 

Противопожарни мероприятия 

м
я
р

к
а 

 

2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура стойност натура стойност 

Средства за гасене на пожари 
лв. 

  

 
 

Пожаронаблюдатели бр.     

Лесокултурни прегради л.м. 1130 4834 11300 3805.26 

Минерализовани ивици л.м. 24260 7308 24260 5197.62 

Други изразходвани средства лв.     

ПП Депа Бр. 2    

Общо лв. х 12142 х 9002.88 

 

 

ТП „ДГС ЗВЕЗДЕЦ” 

Противопожарни  

мероприятия 

 м
яр

к
а 

 

2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура Стойност натура стойност 

Поддръжка на лесокултурни 

прегради 
лв. 

13000 8320 13000 8320 

Поддръжка на минерализовани 

ивици бр. 
10000 6400 10000 6400 

Пожари – ДГФ бр. } } } } 

Охрана от нарушения лв. } } } } 

ПП депа бр. 2 2000  0 

Други изразходвани средства лв.  1000  0 

Общо лв. х 17720 х 14720 
 

Общо  x 7000 x 5234.65 



ТП „ДГС МАЛКО ТЪРНОВО” 

Противопожарни  

мероприятия 

 м
яр

к
а 

 

2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура Стойност натура стойност 

Поддръжка на лесокултурни 

прегради 
лв. 

22700 6525 

22700 6525 

Поддръжка на 

минерализовани ивици 
бр. 

10500 3703 

10500 3703 

Пожаронаблюдатели бр. 1 7500  0 

Охрана от нарушения лв. 
} } } 

} 

ПП депа бр. 3 2000 } } 

Други изразходвани 

средства лв. 

 5000  

0 

Общо лв.  24728  
10228 

 

Пожаронаблюдатели – премахнати от Финансов план от ЮИДП гр. Сливен като разход. ПП Депа с 

предписание за попълване на съдържанието по Наредба е изпълнено. 

 

ТП „ДГС Средец” 

Противопожарни мероприятия 

 

м
яр

ка
 

 

2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура стойност натура стойност 

Минерализовани ивици л.м. 55000 21175 55000 21175 

ПП Депа бр. 2 200   

Други разходи лв.    900 

Общо лв. x 22175 х 222075 
 
Закупена бензиномоторна духалка по препоръка на служители от ИАГ София за борба с горските 

пожари. 

 

ТП „ДЛС НЕСЕБЪР” 

Противопожарни  

мероприятия  

 м
я
р

к
а
 2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура стойност натура стойност 

Лесокултурни прегради л.м. 2000 1000 2000 1014.65 

ПП депа бр. 3 1000 3 220 

Минерализовани ивици л.м. 4000 4000 4000 4000 

Други изразходвани средства лв.  1 0 0 0    

Общо лв. x 7000 х 5234.65 
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ОП „УОГСГС” гр. Несебър 

 

Противопожарни мероприятия 

м
я
р

к
а 2020 г. 

Разчет - проект Отчет  

натура стойност натура стойност 

Бариерни прегради л.м.     

табели бр. 20 400 20 102 

Лесокултурни прегради л.м. 1600 2200   

облекло пожарогасене бр. 12 2400 15 4772 

Минерализовани ивици л.м. 7500 5000 4600 3640 

Общо  х 10000 
х 8514 

 

Съгласно ГСП от 2016 г. са предвидени 5160 л.м. лесокултурни прегради, включващи части от 

14 подотдела, с обща площ 20.5 дка и добив 335м
3
. Извършено е маркирането им с Лесфонд 2021 г. 

ще бъде усвоена масата и най – късно началото на 2022 г. преградите ще бъдат завършени, като 

ежегодно се залагат по 1/3 от предвиденото.( Отговор относно съставен КП за изпълнение на 

мероприятия в срок с вх. № РДГ 03 – 6152 от 12.08.2020 г.) 

 

ОП „ОГСС” – Община Поморие 

Противопожарни  

мероприятия  

 м
я
р

к
а 

 

2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура стойност натура стойност 

Средства за гасене на 

пожари 
Лв. 

  

  

Пожаронаблюдатели бр.     

Бариерни прегради л.м.     

Противопожарни депа бр.     

Лесокултурни прегради л.м.     

ПП депа бр.     

Пожари- ДГФ бр.     

Минерализовани ивици л.м. 800 400   

Охрана от пожари лв.     

Други изразходвани 

средства 
Лв. 

 1000 

  

Общо  х 5000   
 

Съставен КП серия ЖОО №132999 от 30.07.2020 г. с предписание в срок до 14.08.2020 г. да се предостави в 

РДГ Бургас протокол от комисия към община Поморие за извършена дейност, към 02.09.2020 г. нямаме 

отговор по КП.  

ДУСОГ ПРИМОРСКО 

Противопожарни  

мероприятия 

 м
я
р
ка
 2020 г.  

Разчет -проект Отчет  

натура стойност натура стойност 

Средства за гасене на 

пожари лв. 
    

Пожаронаблюдатели бр.     

Лесокултурни прегради л . м .      

Минерализовани ивици л.м. 30000 50000 28000 0 

Други изпразходвани 

средства лв.  

 

  

Предпазни средства и 

защитни облекла лв.  

 

  



                     62 

ПП депа лв.     

Общо лв. 30000 50000 28000 0 

 

Мероприятията са изпълнени със собствена техника поради което не са изразходвани средства. 

ОГП СОЗОПОЛ 

Противопожарни  

мероприятия 

 м
я
р

к
а 2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура стойност натура стойност 

Средства за гасене на 

пожари лв. 

 
500 

  

Пожаронаблюдатели бр. 1 1 8 4 0    

Лесокултурни прегради л . м .      

Минерализовани ивици л.м. 11000 9600 
 

 

Други изпразходвани 

средства лв. 
 1800 

  

Общо лв. х 13740 х 0 
 

По проекто разчет за 2020 г. като противопожарни мероприятия са предвидени поддръжка на 

мин. ивици 11000 л.м. и назначаването на един пожаронаблюдател. Към момента мин. ивици не са 

подновени, поради липса на финансиране, а функциите на пожаронаблюдател се изпълняват от 

всички служители на ОП, които изпълняват служебните си задължения на терен. 

отдел: ГССЕ – Община Руен 

Противопожарни 

мероприятия 

 м
яр

ка
 

2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура стойност натура стойност 

Средства за гасене на пожари 
лв. 

 
600 

 
0 

Пожаронаблюдатели бр.     

Лесокултурни прегради л.м.     

Минерализовани ивици л.м.     

Други изпразходвани средства 
лв. 

 
300 

 
0 

Общо лв. х 900  
0 

Изработени 10 бр. табели с противопожарно съдържание. Попълване на ПП Депо с. Руен по наредба!  

ОП „ОГ” гр. Средец 

Противопожарни  

мероприятия  

 м
я
р

к
а
 

 

2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура стойност натура стойност 

Средства за гасене на пожари лв.  2000  72.40 

Пожаронаблюдатели бр. - -   

Бариерни прегради л.м.  1500 12000 0 

Пожаронаблюдателни кули бр. 3 -   

Лесокултурни прегради км. 5,82 2000 5 0 

Минерализовани ивици км. 14,75 2000 20  

Други изразходвани средства лв.  1000  61.20 

ПП депа Бр. 2    

Общо: лв. x 9000 х 133.6 
 

Изготвени мероприятия без стойност от фирми ползващи дървесина по договор. 
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Отдел ОГТ гр. Сунгурларе 

Противопожарни  

мероприятия 

 м
я
р

к
а 

 

2020 г. 

Разчет -проект Отчет 

натура стойност натура стойност 

Средства за гасене на пожари лв.     

Пожаронаблюдатели бр. 1/2 2000  0 

Бариерни прегради л.м.     

Пожаронаблюдателни кули бр.     

Лесокултурни прегради км.  1700  0 

Минерализовани ивици км.  4000  0 

Други изразходвани средства лв.  1000  0 

Предупредителни табели  10 300  60 

ПП депа Бр. 4   2697 

Общо лв. х 9000 х 2757 

 

По проект 4 бр. Противопожарни пикапи 4х4, товарен автомобил цистерна Урал! 

Поради епидемиологичната обстановка и кризата с COVID – 19, липсата на пазари и 

реализацията на дървесина Община Сунгурларе се намира в тежка финансово състояние, поради 

което не са изпълнени част от предвидените мероприятия, като същите следва да сеизпълнят на по – 

късен етап. ( по писмо с вх. № РДГ03 – 5832 от 30.07.2020 г.) 

Бургаски пазари ЕООД 

Изработени са Минерализовани ивици 12000 л.м. на стойност 6000 лв. 

„АТКО 2000 ” ООД 

Подписан е протокол за взаимодействие с ТП ДГС Ново Паничарево. 1 бр. ПП депо оборудвано 

по предписание по Наредба! Изработени са Минерализовани ивици 4250 л.м. на стойност 637.5 лв. 

„ХОДЖА ЮРТ“ ООД – ГР. ПРИМОРСКО 

Подписан е протокол за взаимодействие с ТП ДГС Ново Паничарево. 1 бр. ПП депо оборудвано 

по предписание по Наредба! Изработени са Минерализовани ивици 4250 л.м. на стойност 637.5 лв. 

 

ГК „БОСНАЛЕС” – гр.  Бургас    

Средства за гасене на пожари – предвидени 100 лв – няма направен разход! 

3. Проблеми през 2020 г. и предложения за тяхното решаване през 2021 г. 

 Повредени или унищожени пътища, в горските територии и земеделските земи, достъпни за 

движение на тежка пожарна техника. Разораване на пътищата на границата между горските 

територии и земеделските земи. 

 Липса на координирано взаимодействие при гасене на пожари в ГТ между РДГ, ТП ДГС/ДЛС, РС 

ПБЗН и доброволните формирования. 

 Осигуряване на финансиране на предвидените по проекти, планове и програми ППМ във всички 

горски територии. 

 Осигуряване на средства по европейски програми и проекти (допълнение към европейските 

програми, подмярка 8,3 за закупуване на малки високопроходими противопожарни автомобили). 

 Изграждане на интегрална система за ранно откриване на горски пожари. 

 Обучение по превенция и борба с горските пожари на собственици на гори, посетители в 

горите и местно население. 

 С цел предотвратяване и възникване на горски пожари възникващи от пасищните комплекси е 

целесъобразно да се разпореди при почистването им с техника да се осигуряват водоноска и екип за 

гасене на пожари. Почистването им да се извършва извън пожароопасния сезон. 

4.Необходимост от промяна в нормативната уредба. 
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Изменение в процедурата по сключване на договори за отдаване на дейност в горски територии поради 

дългите срокове за провеждане на процедурите и сроковете за обжалване, реално противопожарните 

дейности започват в разгара на противопожарен сезон утвърден по заповед на областен управител. 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН БУРГАС 

 

В РДПБЗН-Бургас се създаде организация и се изпълниха основните задачи и дейности, заложени 

в утвърденте от Директора на ГДПБЗН „Цели за дейността на РДПБЗН- Бургас за 2020 г.” 

Защита при бедствия, пожари, аварии и други произшествия. 

Пожарогасителната и спасителна дейност през периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. се 

извършваше в съответствие с изискванията на нормативните актове на МВР, указанията на ГДПБЗН-МВР, 

конкретните особености и оперативна обстановка в обектите и населените места на област Бургас. 

За периода от 2016 г. до 2020 г., териториалните звена на РДПБЗН-Бургас са реагирали на брой 

произшествия със средна интензивност на излизанията за денонощие, както следва: 

 

БРОЙ НА ПРОИЗШЕСТВИЯТА 
2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

3123 3793 4062 4113 3689 

СРЕДНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИЗЛИЗАНИЯТА 

ЗА ДЕНОНОЩИЕ 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

8,53 10,39 11,13 11,27 10,08 

 

ПО ВИД НА ПРОИЗШЕСТВИЯТА 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Пожари със загуби: 476 521 500 554 541 

Пожари без загуби: 1368 1368 1103 1650 1767 

Аварийно-спасителни дейности: 57 95 106 107 168 

Дежурства: 284 885 1077 595 246 

Помощни операции: 785 799 1160 1078 741 

Лъжливи повиквания: 104 125 116 129 134 

ПО ПРИЧИНИ (пожари със загуби) 2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Неустановени/в процес на установяване: 246 263 270 271 369 

Небрежност и/или неправилни действия: 902 1125 850 1374 1493 

Късо съединение: 147 139 171 173 120 

Техническа неизправност: 108 130 135 141 151 

Умисъл: 21 24 29 34 41 

Самозапалване: 142 157 155 196 173 

Огневи работи: 10 9 5 13 6 

Строителна неизправност: 5 4 3 2 3 

Детска игра 11 3 11 8 17 

Други 524 526 521 562 537 

Природни явления 134 161 394 335 196 
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Нарушена технология 11 10 13 26 16 

 

От изнесената статистическа информация се наблюдава тенденция през последните две години за 

намаляване на броя на произшествията. Наблюдава се повишаване на дежурствата с пожарна техника през 

сравнителния период 2016-2019 г. с изключение на 2020 г., където се наблюдава значителен спад. В 

сравнение с 2019 г., през 2020 г. се отчита запазване на броя на пожарите без загуби и спад на пожарите със 

загуби. Тенденцията по отношение на пожарите в сравнение с предходните отчетени периоди отчита спад в 

общия им брой. Помощните операции – техническа помощ и помощ на други структури бележат минимален 

спад. В сравнение с 2019 г., през 2020 г. с 1 произшествие повече се е повишил броят на произшествията в 

резултат на огневи работи, с над 16 % намаляване на броя на произшествията причинени от природни 

явления и с около 20% тези, в следствие на небрежност и/или неправилни действия. 

За отчетните периоди при осъществяване на ПГСД на територията, обслужвана от РДПБЗН-

Бургас има загинали и пострадали, както следва: 

 

ЗАГИНАЛИ 
2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

7 5 12 9 5 

ПОСТРАДАЛИ 
2020 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

14 15 16 14 11 

От 2016 г. насам няма загинали при изпълнение на служебните си задължения служители от 

РДПБЗН-Бургас. 

Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия. 

В съответствие със заповед №1983з-103/21.02.2019 г., относно организацията за осъществяване на 

контрол по Закона за защита при бедствия, в РДПБЗН- Бургас бе създадена необходимата организация за 

осъществяване на качествен контрол. Издадена е заповед с №793з-38/28.01.2020 г. на директор РДПБЗН-

Бургас за разпределяне на обектите за контол по ЗЗБ между служителите от група „ПКПД” към сектор 

„ПКД” при РДПБЗН-Бургас. С утвърден график рег. № 793р-494/30.01.2020 г. са регламентирани 

проверките извършвани от група „ПКПД” към сектор „ПКД” при РДПБЗН-Бургас през 2020 г. 

- Контрол на водни обекти на основание Закона за водите: 

На основание Заповеди рег. № РД-10-106/29.06.2020г. и рег. № РД-10-154/13.09.2020г. на 

областния управител на област Бургас, в периода от 06.07-12.07.2020 г. и 07.11-30.11.2020г. се извършиха 

проверки за техническото и експлоатационно състояние на 23 язовира в Бургаска област. Резултатите от 

проверките са отразени в 23 бр. индивидуални протокола по образец. 

На основание Заповеди рег. №РД-10-39/10.03.2020г. и рег. №РД-10-200/14.10.2020г. на областния 

управител на област Бургас, в периода от 15.06-03.07.2020 г. и 19.10-06.11.2020г. се извършиха проверки за 

състоянието на речните легла извън населените места в Бургаска област. Проверките се извършиха от 

междуведомствена комисия, назначена от областния управител на област Бургас, в която бяха включени 

служители РДПБЗН-Бургас. Междуведомствена комисия извърши проверки на 86 речни участъка извън 

населените места в област Бургас с нарушена проводимост. За резултатите от проверките са изготвени 

обобщени констативени протоколи. 

През отчетения период за осъществяване на контрол по Закона за защита при бедствия са 

извършени 603 проверки, от които 189 междуведомствени по смисъла на т. IV от на Заповед № 1983з-

103/21.02.2017 г. Резултатите от проверките са отразени в 574 бр. констативни протокола и 29 констативни 

акта. 

- Колективни и индивидуални средства за защита.  

През 2020г. са извършени дейности по поддръжка и контрол на КСЗ, в съответствие с 

изискванията на Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за 

защита, приета с ПМС № 60/17.03.2009 г. (обн. ДВ. бр.23/27.03.2009г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19 февруари 
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2013г.). 

Колективните средства за защита, актувани с актове за държавна собственост (АДС) 

предоставени за управление на МВР в областта са 17 бр. Със заповед № 793з-36/28.01.2020 г. на директора 

на РДПБЗН-Бургас е актуализиран състава на звеното за поддържане на колективните средства за защита, 

стопанисвани от регионалната дирекция. За организиране на контрол по поддържането им е изготвена 

заповед с № 793з-35/28.01.2020 г. на директор РДПБЗН-Бургас.  

В изпълнение на чл. 20 от наредбата през периода е упражняван текущ контрол по поддържането 

на КСЗ в готовност за използването им по предназначение. През отчетния период са извършени 34 

проверки на КСЗ-държавна собственост, предоставени в управление на МВР. За всички КСЗ, предоставени 

в управление на МВР е подновена документацията регламентирана от посочената по-горе наредба. Отделно 

от това са извършени на 19 КСЗ публична държавна, общинска и частна собственост.  

 

ДПК в процеса на инвестиционното проектиране и строителството. 

За 2020 г. в областта са заведени на контрол 798 новостроящи и реконструиращи се обекти. 

Съгласно изменение на Наредба 8121з-882/2014 г., обн. ДВ бр.78/04.09.2020 г. за реда за осъществяване на 

ДПК, приложение № 3 за дейността на органите за ПБЗН осъществяващи ДПК при проектиране, 

строителство и контрол на строежите от Наредба 8121з-882/25.11.2014 г. се води електронно в ИСУ-ПБЗН 

спазвайки правила за функциониране и използване на ИСУ-ПБЗН, обявени със заповед №1983з-

592/16.10.2019г. 

Служителите работещи в направление ДПК и ПД и през тази година използваха дадените ни 

възможности за контрол по време на строителството чрез вписване на заповеди в заповедните книги на 

обектите. За периода има незначително увеличение и са отчетени общо 22 бр. предписания., като за 2019г. 

същите са били 20 бр. 

Общо в областта са издадени 622 бр. становища по смисъла на чл. 143 от ЗУТ. 

За сравнение през 2019 г. общо издадените становища по ЗУТ са 564 бр. Издадени са 7 бр. 

становища (разрешително) за въвеждане на строеж в експлоатация съгл. чл.33, ал.1, т.2 от Наредба 8121з-

882/25.11.2014 г. 

Издадени са общо 24 бр. решения за отказ за издаване на становище за съответствие на 

инвестиционен проект с правилата и нормите за ПБ прил. № 28 от Наредба 8121з-882/25.11.2014г. В 

сравнение с 2019 г. същите са били 19 бр. Решенията за отказ са изготвени от: 01РСПБЗН Бургас-13бр., 

РДПБЗН-10 бр. и Втора РСПБЗН-Бургас-1бр.  

Представители на службите за ПБЗН са взели участие в общо 278 приемателни комисии за 

въвеждане в експлоатация на нови обекти срещу 323 за 2019 г. 

 

ДПК на обекти в експлоатация. 

Дейността ни по това направление се извършваше при спазване на определените условия и 

разрешени режими съгласно въведеното извънредно и извънредно санитарно положение в РБългария  във 

връзка с разпространението на COVID-19. 

В началото на годината всички РСПБЗН от региона уточниха и актуализираха списъците на 

обектите подлежащи на комплексни и контролни проверки и изготвиха графици за извършване на проверки 

в тях, в съответствие с изискванията на чл.16 и чл.17 от Нарeдба 8121з-882/25.11.14 г. Според вида на 

проверките обектите бяха въведени в интегрирана система за управление ИСУ-ПБЗН. Общо в Бургаска 

област в списъка за извършване на комплексни проверки са регистрирани 598 бр.обекти.  

От заплануваните по график 142 бр. комплексни проверки са извършени 142 бр. и 2бр. 

непланирани или общо 144бр. Връчени са 125 бр. протоколи и са изготвени докладни за преустановена 

дейност за 19 бр. обекти. 

Съгласно изискванията на чл.17, ал. 3 и ал.4  от Наредба 8121з-882/25.11.14г, в РСПБЗН бяха 

изготвени списък-графици за извършване на контролни проверки в обектите с възможност за пребиваване 
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на 20 и повече човека, както и тези със застроена площ над 50м
2
. Съгласно чл.7, ал.1, т.8 от наредбата в 

РСПБЗН бяха утвърдени и списък графици за извършване на тематични проверки. След извършването им се 

изготвяха редовно справки до разпоредилия проверката. В ежедневната си дейност служителите 

упражняващи ДПК в областта през 2020 г. са извършили общо 2075 бр. контролни и 497 бр. тематични 

проверки в обекти и строежи. В сравнение с 2019г., когато са извършени съответно 1765бр. контролни и 

1880бр. тематични, отчитаме завишаване на контролните проверки и намаляване броя на тематични 

проверки, което донякъде се обяснява с въведените мерки срещу разпространението на COVID 19. 

За отстраняване на констатираните нарушения през 2020 г. са връчени общо 642 бр. 

разпоредителни документа, от които 125 бр. протоколи от комплексни проверки и 517 бр. разпореждания 

срещу 865 разпоредителни документа, от които 146 бр. протоколи и 719бр. разпореждания за 2019 г. Видно 

от горните цифрови стойности през годината този показател е занижен. Изготвени са 919 бр. констативни 

протоколи след извършени контролни проверки срещу 822 бр. за 2020 г. 

В част от обектите не са осъществени планираните контролни проверки, поради затворени обекти 

във връзка с въведеното извънредно и извънредно санитарно положение в РБългария  свързани с 

разпространението на COVID-19. 

През отчетния период в Бургаска област са извършени общо 11бр. сертификационни проверки  

срещу 31бр. за 2019 г. Издадени са 4 бр. сертификати и   1бр. решение за отказ за издаване на 

сертификат.Останалите преписки са спрени по реда на чл.121а, ал.5 от ЗМВР. 

През отчетната година няма съставени уведомителни писма съгласно чл. 27, ал. 1 и  чл. 27, ал. 2 от 

Наредба 8121з-882/25.11.14 г. за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност. За сравнение 

през 2019 г. са изготвени общо 3 бр. уведомителни писма. До фирми, юридически лица и организации бяха 

изпратени писма във връзка с началото на жътвената кампания. Във връзка с настъпването пролетния-

летния пожароопасен сезон, както и есенно-зимния отоплителен сезон 2020/21 г. бяха изготвени писма до 

ръководителите на предприятия и организации експлоатиращи и поддържащи пътна, железопътна и 

енергийна инфраструктура. 

По искане на заинтересовани лица за издаване на становища беше извършена проверка в 10 бр. 

обекти, като са издадени 8 бр.становища по чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба 8121з-882/2014 г., 1 бр.решение за 

отказ за издаване на становище и 1бр. решение за прекратяване на производство по реда на чл.56, ал.1 от 

АПК. 

През 2020 г. са издадени общо 63 акта за принудителни и административно-наказателни мерки 

срещу 94 акта през 2019 г. През периода наложените принудителни мерки са общо 4 бр., а 

административно-наказателните-59 бр., от които 56 бр. по ЗМВР и 3 бр. по ЗУТ. Всичките съставени 

КАУНПНПБ се отнасят за спиране използването на инсталации, уреди и съоръжения с ограничено действие 

по смисъла на чл. 25, ал. 1, т. 3 от Наредба 8121з-882/25.11.14 г. Трябва да се отбележи, че 

регламентираната процедура по производство за налагане на ПАМ е тромава и свързана с обработка на 

голям набор документи, поради което често вместо да се прилага се изполват административно-наказателни 

мерки срещу нарушителите. 

През 2020 г. най-много АУАН са съставени в Първа РСПБЗН-Бургас (25 бр.), Втора РСПБЗН-

Бургас (17бр.), РСПБЗН-Несебър (10 бр), РСПБЗН-Поморие (3 бр.), РСПБЗН-Айтос (2 бр.), РСПБЗН-Средец 

(1бр.), и РДПБЗН (1бр.). Видно от горепосочените стойности основният дял от извършената 

административно наказателна дейност е реализирана от Първа и Втора РСПБЗН-Бургас. Незадоволителна е 

дейността в тази посока на РСПБЗН-Карнобат, РСПБЗН-Царево, РСПБЗН-Приморско и СПБЗН на Летище 

Бургас, които нямат издадена нито една ПАМ или АНМ. 

Във връзка с дадените ни правомощия от ЗУТ и писмо I-2331/30.01.2013 г. на гл. секретар на МВР 

през отчетната година са съставени 3 бр.АУАН на строител, срещу 2 бр. строител за 2019 г. Отчита се 

затвърждаване на дейността ни по този показател, което основно се дължи на предприетите мерки за 

налагане на санкции главно от Първа РСПБЗН Бургас и Втора РСПБЗН Бургас. И трите издадени за 2020 г. 

наказателни постановления за нарушения по ЗУТ бяха платени от нарушителите. 



                     68 

Усилията на състава по ДПК и ПД  в началото на годината бяха насочени към осигуряване на 

пожарната безопасност на обектите през есенно-зимния период, проверки на социални заведения, детски 

градини, проверки на туристически обекти във връзка с настъпването на летния туристически сезон, както и 

организацията за контрол през пожароопасния период. 

За опазването на горите от пожари съгласно план за взаимодействие между ИАГ и ГДПБЗН-

София за опазване на горите от пожари рег.№1983р-1993/05.02.2020 г. бяха организирани по утвърден 

график рег. № 793р-697/12.02.2020 г. съвместни проверки в ДГС и ДЛС за проверка изпълнението на 

противопожарните мероприятия за 2019 г. и предвидените за 2020 г., както и готовността за откриване и 

гасене на пожари в горския фонд. Съгласно писмо рег. № 1983р-9211/01.07.2020 г. беше осъществен 

допълнителен периодичен контрол за изпълнението на противопожарните мероприятия в ТП – ДГС/ДЛС на 

ДП по чл. 163 от Закона за горите, УОГС, общинските и другите структури. За резултатите от проверките 

бяха изготвени съвместни протоколи за всяко ДГС и ДЛС. 

При настъпването на пролетно-летния пожароопасен сезон, обявен със заповед № РД-10-

41/11.03.2020 г. на областен управител на област Бургас, бе осъществен контрол по почистването на суха 

тревна растителност и горими отпадъци в сервитутните ивици на пътищата от републиканската пътна 

мрежа. Изпратени бяха писма до ръководители на промишлени обекти, складови бази и др. за  почистване 

от сухи треви и горими отпадъци. 

Опазването на земеделските обекти, зърнените храни, фуражите и горския фонд от пожари през 

пожароопасния период бе една от приоритетните задачи за РДПБЗН-Бургас и през тази година. 

Съгласно писмо рег. № 1983р-5862/24.04.2020 г. и на основание План рег. №3826р-

16140/08.04.2020 г., относно „Дейността на МВР по противодействие на престъпността и опазване на 

обществения ред при прибирането на селскостопанската продукция-реколта 2020г.” бе изготвен план на 

РДПБЗН-Бургас с рег. № 793р-1451/28.04.2020 г. за осигуряване пожарната безопасност в областта по време 

на прибиране на реколтата от зърнено-житни култури през 2020 година, съгласно който беше организирана 

и дейността на структурите в регионалната дирекция в тази насока. Регламентиран бе реда за взаимопомощ 

от поделенията на МО, ДГС, ДЛС и РГС при гасене на възникнали пожари в житните и горски масиви. 

За разлика от 2019 г., когато засетите площи са били 818919 дка, през настоящата година 

отчитаме увеличение с 90079 дка. спрямо 2019 г.  

Запазва се броят на възникналите пожари спрямо тези от 2019 г. През настоящата година 

кампанията приключи с 5 бр. пожари, количество колкото и през 2019 г. Сравнено с периода от 2014 г. до 

2018 г. броят им е сравнително малък спрямо количеството на тогава възникналите произшествия. (2014 г.-6 

бр., 2015 г.-9 бр., 2016 г.-4 бр., 2017 г.-15 бр., 2018 г.-12 бр.).  

През настоящата компания загубите в следствие на възникналите пожари възлизат общо на 70дка. 

и 950м
2
 пшеница. За сравнение реализираните загуби през 2019г. са 385 дка. пшеница, а за 2018г. са общо 

726,5дка. зърнени култури. (пшеница и ечемик).  Видно от горните показатели е, че през настоящата 

кампания са реализирани значително по-малки загуби. 

През периода от 2016 г. до 2020 г. няма пострадали участници в прибирането на реколтата. 

Както и през миналата, така и през настоящата кампания се отчита, че пожарите свързани с 

палене на стърнища са сведени до минимум, причина за което може да се посочи навлязлата по-нова 

земеделска техника, както и предприетите мерки от страна на ГДПБЗН и ДФ „Земеделие” за обмен на 

информация на възникнали запалвания по тези причини, с цел ограничаване или спиране субсидиите на 

ползвателите на земеделски земи, където са възникнали подобни пожари.  

Летният туристически сезон започна и протече в условията на въведените извънредно и 

извънредно санитарно положение в РБългария във връзка с разпространението на COVID-19. 

Във връзка с утвърден от главен секретар на МВР план рег. № 3286р-22404/22.05.2020 г. за 

дейността на МВР по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, безопасността на 

движението и осигуряване на пожарна безопасност в курортните комплекси и курортите в страната през 

летния и зимния туристически сезон 2020/2021 г. изпратен ни с писмо рег. № 1983р-9750/13.07.2020г. от 
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ГДПБЗН-МВР, РДПБЗН-Бургас изготви план за дейността си рег.№ 793р-2365/15.07.2020 г. на базата, на 

който районните служби с наличие на активен летен туризъм в област Бургас изготвиха свой планове за 

дейноста си през периода.  

През периода предимно бяха извършени 200 бр. проверки на обекти експлоатирани главно през 

летния туристически сезон, като вследствие на тях бяха връчени за изпълнение 35 бр. разпоредителни 

документа и съставени 2 бр. актове за установяване на административни нарушения. 

В изпълнение на писмо № 1983р-13746/05.10.2020 г. на ГДПБЗН бе изготвен план на РДПБЗН-

Бургас за осигуряване на пожарната безопасност на обектите в областта през есенно-зимния период 

2020/21г. с рег. №793р-3332/06.10.2020г. 

На база заложените мероприятия се изготвиха актуализирани планове от всяка РСПБЗН. Съгласно 

същото писмо РДПБЗН ще предостави информация до ГДПБЗН за извършеното по осигуряване на ПБ в 

края на настоящия есенно-зимен отоплителен сезон. 

До момента са извършени общо 190 бр. тематични проверки в обекти, които не са обхванати от 

ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19. При проверките беше обърнато особено 

внимание на състоянието на ел. инсталациите, изправността, месторазположението, начина на монтаж и 

използването на отоплителните уреди, условията за успешна евакуация и успешно пожарогасене, 

състоянието на пътищата за противопожарни нужди, водоизточници, пожарни хидранти,  инсталации за 

пожароизвестяване и пожарогасене и състоянието на уредите за първоначално пожарогасене. Извършени са 

инструктажи на служителите от социалните служби по отношение правилата за работа с различните видове 

отоплителни и нагревателни уреди. В местните средствата за масово осведомяване са подадени материали, 

информиращи населението за противопожарните мерки, които трябва да се спазват през отоплителния 

сезон, особености на различните отоплителни уреди и техника на безопасност при използването им.  

Съществен момент през 2020 г. беше изменението и допълнението на наредба 8121з-882/2014г. 

публикувано в ДВ, бр.78/04.09.2020г. където допълнително се регламентира използването на интегрираната 

системата за управление ИСУ –ПБЗН по направление държавен противопожарен контрол. 

Разрешителна и контролна дейност. 

За 2020 г. след подадено заявление и проверка на фирма, беше издадено общо 1 бр. разрешение. 

Съгласно одобрен график се извършваха периодични и контролни проверки на регистрираните търговци от 

комисия в състав определен със заповед № 793з-215/15.07.2019 г. Съгласно писмо рег.№1983р-

5950/27.04.2020г. на Директора на ГДПБЗН-МВР бе извършена периодична проверка  на една фирма. Общо 

през 2020 г. бяха извършени проверки на 6 бр. търговци по чл. 129 от ЗМВР. За дейността по това 

направление ежемесечно бе подавана информация до ГДПБЗН-МВР съгласно наредба 8121з-531/09.09.2014 

г. 

Оказване на методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната 

власт при организиране дейността на доброволните формирования. 

През 2020 г. беше създадено „Доброволно формирование към Община Поморие“, вписано в 

регистъра на доброволните формирования за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации. 

Регистрирани са 10 доброволци с персонални идентификационни номера. През месец юни, след подадено 

заявление от кмета на Община Поморие инж. Иван Алексиев, беше изготвен съвместен План за 

взаимодействие между Общината и РСПБЗН-Поморие, включващ обучение на доброволците, участието им 

в занятия на службата и привличането им за участие в ликвидирането на произшествия и последиците от 

тях. Проведоха се разговори и бяха обсъдени възможностите по осигуряване на материална база за 

провеждане на обучение на новосъздаденото доброволно формирование към Община Поморие. Поради 

продължаващата епидемиологична ситуация и спазването на противоепидемични мерки в страната, 

обучението на доброволците по утвърдената Програма за първоначален основен курс на Академията на 

МВР с рег. № 4581р-8506/ 24.08.2020 г. беше отложено за 2021 г.  

Беше проведена и среща с представители на Община Малко Търново с цел коментиране 

възможностите за закупуване на защитни облекла, направа на застраховки, както и организация по 
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предстоящото обучение на членовете на новосформираното доброволно формирование. 

През 2020 г. приключи реконструкцията и разширението на сградата на УПБЗН-Созопол по 

проект № СВ005.2.11.035 „Селиолу и Созопол – Информирани, обучени, екипирани“ по Програмата за 

трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция с цел осигуряване на 

пространство за поставяне на шкафчета с оборудване на доброволното формирование на Община Созопол, 

доставка на моторни превозни средства (едно, от които за ползване от ДФ) и специализирано оборудване за 

спасяване при пожари и наводнения за ДФ. През 2021 г. предстои доставка на специализирано оборудване 

за спасяване при пожари и наводнения. 

През месец септември Втора РСПБЗН-Бургас участва съвместно с доброволците на Община Камено 

в ПТЗ „Гасене на пожар в открит склад за дървен материал“ в обект на територията на с. Трояново, общ. 

Камено. За периода ДФ-Камено участва в ликвидирането на 4 бр. произшествия, от които 2 бр. 

самостоятелно и 2 бр. съвместно с Втора РСПБЗН-Бургас. 

През периода доброволното формирование на Община Средец се включи в гасенето на пожари в 

горски фонд заедно с РСПБЗН-Средец. 

Община Приморско остава единствената община с население до 20000 жители на територията на 

област Бургас, към която не е създадено доброволно формирование. Въпреки обявения конкурс към 

момента няма нито едно входирано заявление до кмета на общината за членство в ДФ.  

Проблеми и нерешени въпроси. 

- Некоректност от страна на проектанти и надзорни фирми при формулиране наименованията 

на строежите в проектната документация, както и различията между наименованията на туристическите 

обекти, определени в Закона за туризма, ЗУТ и Наредба Iз-1971/2009 г. 

- Наличие на условия за неспазване на правилата за организация на дейността по осигуряване 

на дихателна защита и повишаване на риска за здравето и живота на служителите на и над 50 годишна 

възраст. 

- Отчитайки поетапната подмяна на техниката, като основен проблем в оперативното 

направление остава липса на специализирани оторизирани сервизи за поддръжка и ремонт на надстройките 

на пожарната и спасителна техника и специализираното оборудване. Значителен е недостигът на лични 

предпазни средства за служителите от дирекцията. Недостатъчни са диелектричните прибори и наличното 

ПТВ (шлангове, струйници, променители и др.). 

- Въпреки, извършените доставки, продължава да е актуален проблемът с липсата и качеството 

на топлозащитните свойства на личните предпазни средства (ЛПС), с които се извършват ПГСД от 

служителите, предвид остаряването на материалите и амортизирането в процеса на експлоатация. 

Недостигът и качеството на наличните ЛПС и индивидуална екипировка (пожарникарски топлозащитни 

облекла, пожарникарски каски, качулки, пожарникарски ръкавици, пожарникарски ботуши, пожарникарски 

колани със съответното оборудване, индивидуални осветителни прибори), излага на риск живота и здравето 

на служителите. Недоброто обезпечаване с униформено облекло за всички служители и липсата на 

артикули във вещевия склад, което води до трудности при спазването на установената униформа, също са 

дългогодишни проблеми, които бяха налице и през 2020 г. 

- Основен проблем е недостига на финансови средства за осигуряване и поддържане на техника, 

сграден фонд, и др. необходими за обезпечаване на основната дейност. Във връзка с многобройното 

командироване на служители на курсове и обучения, финансовите лимити, отпуснати за месечна издръжка 

на РДПБЗН-Бургас са изключително недостатъчни. 

- Нерешено остава осигуряването на финансови средства за физическо преместване на 

техническото оборудване на Областен контролен възел (ОКВ) и Алтернативния контролен възел (АКВ) от 

сградата на Областна администрация – Бургас в работно помещение в сградата на РДПБЗН-Бургас, за което 

е изпратена докладна записка рег. № 2802/10.09.2014 г. Помещаването на част от оборудването извън 

сградата, в която е разположен останалата част от ОЦ към сектор ПГСД на дирекцията, допълнително 

ангажира част от личния състав, който работи с него. 

- Липсата на щат за инспектор в група ПГСД на Втора РСПБЗН-Бургас създава предпоставки за 

затруднения в извършването на основните дейности в оперативното направление, както организационно, 
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така и фактически, което води до понижаване нивото на професионалното обучение на служителите, 

извършващи ПГСД, респективно и качеството на предоставяне на услугата ПБЗН за населението. Въпреки 

направените мотивирани предложения до ГДПБЗН-МВР, за осигуряването на такъв щат, към момента няма 

решение на проблема. 

- През годината продължи завеждането на дела от служители на смени с искане за изплащане на 

генериран извънреден труд от трансформацията на нощен в дневен труд. В тази връзка бе вменено на 

структурата да изготвя копия на протоколи Приложение №1 към чл.18, ал.3 и чл. 23, ал.1, Приложение №3 

към чл. 24, ал.2 и чл.26, ал.3, и Приложение №6 към чл. 31, ал.1 от Наредба за реда за организацията и 

разпределението на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното 

работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР, което 

от своя страна доведе до изразходване на голямо количество копирна хартия, тонер касети и несвойствен 

ангажимент от страна на личния състав. 

- Честата промяна на нормативната уредба, касаеща организацията, разпределението, 

отчитането на работното време и неговото компенсиране продължава да предлага само частични решения 

на съществуващи проблеми, да създава допълнителни казуси по прилагането й, като продължава 

присъствието на предпоставки за неравнопоставеност на служителите, както за възникване на конфликти и 

напрежение в отношенията между отделни длъжностни лица. Такива се създават и във връзка с липсата на 

уеднаквен регламент за компенсиране на труда извън редовното работно време за служителите, работещи 

на смени и тези с подневно отчитане на работното време. И към момента за последните не е конкретизирано 

как точно става компенсирането с допълнителен платен годишен отпуск на положения извънреден труд в 

работни дни, предвид месечното отчитане на положения труд за тях. 

- Продължава да е актуален проблема с липсата на критерии за производителност/ натовареност/ 

ангажираност на служителите упражняващи ДПК и ПД. На база на ясен, точен и измерим критерии ще бъде 

възможно прецизирането на броя служители от съответното ниво, необходими за реализирането на 

планираната дейност, предвид различните по брой и вид обекти в обслужваната територия. 

- Липсват средства за финансирането за сграда на Втора РСПБЗН-Бургас, въпреки издаденото 

разрешение за строеж в края на 2018 г. и изпратените детайлни обосновки до ГДПБЗН. 

- Определените средства по договори за доставка на тонер касети и канцеларски материали са 

крайно недостатъчни. След изчерпване параметрите по договора за осигуряване на консумативи за 

принтери, същите се осигуряват само за административните звена, финансирани от месечния лимит на 

дирекцията. 

Изводи и установени в резултат на анализа тенденции. 

- Организационно-управленската дейност на РДПБЗН-Бургас се осъществява съгласно 

изискванията на нормативните актове в МВР. 

- От направения отчет-анализ става ясно, че остават нерешени редица въпроси през годините или 

решаването им в условията на недостатъчно финансово осигуряване при наличните потребности на 

РДПБЗН-Бургас за осъществяване на основните дейности по осигуряване на пожарната безопасност и 

защита на населението на обслужваната територия се случва с незадоволителни темпове, което е видно и от 

липсата на реакция по направените от дирекцията предложения за оптимизация и подобряване на 

нормативните и вътрешно-ведомствени актове, регламентиращи дейността на органите за ПБЗН. 

- От извършените оперативни дейности през 2020 г., организацията и взаимодействието със 

съставните части от ЕСС и други структури, става ясно, че провеждането на предвидените занятия по 

отделните видове подготовки, допринася за адекватната реакция и своевременно ограничаване и 

ликвидиране на възникналите произшествия. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ БУРГАС 
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Регионална здравна инспекция — Бургас е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен 

разпоредител с бюджетни кредити към минисrьра на здравеопазването, със седалище населеното място - 

административен център на областта. Структурата на администрацията, нейните основни общи и 

специализирани дейности са регламентирани в Закона за здравето и Устройствения правилник на 

регионалните здравни инспекции. 

Основна цел на РЗИ-Бургас е да осъществява и организира държавната здравна политика на 

територията на Област Бургас и да извършва следните дейности: 

1. държавен здравен контрол на обекти, продукти и стоки със значение за здравето на човека; 

2. контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните 

заведения; 

3. проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за 

лечебните заведения; 

4. планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;  

5. промоция на здравето и интеrрирана профилактика на болестите;  

б. събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна 

информация за нуждите на националната система за здравеопазване; 

7. мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на 

населението; 

8. анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на реrионално ниво; 

9. провеждане на лабораторни анализи и изnитванигя; 

10. разработване и изпълнение на реrионални здравни програми и проекти; 

11. координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти; 

12. методическа, консултативна и експертна помощ; 

13. следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве; 

14. проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве; 

15. планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и 

изготвяне на военновременен план за територията на Бургаска област; 

16. съвместно с РК на съсловните организации проучва потребностите от медицински и 

немедицински специалисти с висше образование и въз основа на информацията изготвя и представя в МЗ 

анализ на специалистите в областта на здравеопазването. 

Съгласно чл. 10, ал. 4 от Закона за здравето, минисrьрът на здравеопазването е възложил на 

РЗИ-Бургас допълнително дейностите по държавен здравен контрол за спазване на изискванията за 

защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, които дейности се изпълняват и на 

територията на области Ямбол и Сливен. 

Основната ориентация на дейносrга е спрямо здравето на човека, изграждане на гаранции за 

сигурност и защита на здравето на индивидите, семеиството, групите и общностите, с тяхно собствено 

участие, с ангажиране на всички компоненти на здравната система и на редица териториални органи на 

държавната и на местна власт, както и неправителствени организации в процеса на реализиция на 

основните цели за подобряване здравето на нацията и осиrуряване на адекватни медицински грижи. 

Определени са приоритетните насоки в дейността на РЗИ-Бургас, основавайки се на националните 

здравни приоритети, изискванията на нормативната уредба и специфичните географски, икономически и 

социални характеристики на областта: 

1. Подобряване на общественото здраве; 

2. Усъвършенстване на държавния здравен контрол; 

3. Планиране, орrанизиране, координиране и контрол на здравните дейности в лечебните и 

здравни заведения на областта; 

4. Повишаване ефективността на здравната система и качеството на здравните дейности; 

5. Адаптиране на човешките ресурси към изискванията за непрекъснат процес на повишаване на 

квалификацията, на придобиване на нови знания и практически умения; 

6. Повишаване на административния и институционален капацитет на 

администрацията. 

Очертани са и основните функции на РЗИ-Бургас, които са насочени към: 

1. Утвърждаване на РЗИ като орган, реално ангажиран с проблемите на 

здравеопазването и с опазването на общественото здраве; 

2. Цялостно обхващане на обществено-здравните проблеми и координиране на тяхното 
решаване; 

3. Повишаване на взискателността по отношение на контрола, постигане на по- високо ниво 

на организация на интегрирана контролна дейност; 

4. Подобряване управлението на здравната система на областно ниво, чрез изrраждане 

и укрепване на законосъобразни, социално справедливи и икономически жизнеспособни основи за 

по-ефективно и ефикасно функциониране на здравната инфраструктура; 

5. Увеличаване ангажираността на всички участници в нея и привличане на нови партньори от 
други сектори; 
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6. Планиране на разпределението на лечебната мрежа,  чрез участие в 

актуализирането на областната здравна карта; 

7. Оптимизиране механизмите на взаимодействие в системата на здравеопазване - осигуряване 

на условия за непрекъснат процес на взаимовръзка и координация между първичната медицинска 

помощ (личните лекари), специализираната извънболнична помощ, болничната помощ и спешната помощ; 

8. Оптимизаране на взаимодействието с лечебните заведения по отношение профилактиката 
и контрола на заразните болести, профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции; 

9. Развитие на междусекторно сътрудничество, развитие на отношенията на координация 
и нов тип комуникационни отношения; 

10. Поставяне на управленски и граждански акцент по въпросите на общественото здраве; 

11. Анализиране и изготвяне на предложения за целесъобразно използване на ресурсите, 

прозрачност при управлението им; 

12. Ограничаване формите и причините за корупционни практики;  

13. Създаване на условия за постигане на определено ниво на интегритет и 

стабилизиране на здравеопазването, като цялостна система и намаляване на здравната несигурност на 

обществото; 

14. Осигуряване на пълна и адекватна защита на правата на пациентите;  
15. Изграждане на система за култура на безопасността на пациентите, при зачитане ., 

на тяхното достоинство; 

16. Гарантиране на високо качество на медицинските услуги;  

17. Развитие на дейността по лекарствена безопасност, с ангажиране на лечебните заведения в 

този процес; 

18. Постигане на баланс между очакванията на потребителите на медицински и здравни 

услуги, и обективните възможности на здравната система и преодоляване на някои негативни тенденции на 

обществена неудовлетвореност от здравеопазването; 

19. Ефективно използване на законовите механизми за обвързване между интересите на цастния 

сектор в здравеопазването и обществените здравни интереси; 

20. Предприемане на адекватни мерки за намаляване на регресивните тенденции на общественото 

здраве; 

21. Активно ангажиране на общественото внимание, в посока, че всеки човек може да направи 

за здравето и благополучието си повече, отколкото който и да е лекар, болница, лекарство, чрез провеждане 

на мероприятия по превенция на здравето; 

22. Участие в процеса на формиране на здравословна жизнена среда в нейните екологични, 

селищно-устройствени и комунални аспекти, от които в голяма степен зависи укрепването и опазването на 

здравето; 

23. Учаетие в процеса на достигане на желана степен на безопасна жизнена среда, относно 

химичните, физичните, биолигичните и социални фактори на околната среда, както и на редица 

професионални въздействия, които могат да имат разрушителни последствия за здравето; 

24. Отговорно отношение към здравната закрила на лицата, попаднали временно или по-

продължително време в рискови социални ситуации. Разработване и въвеждане на регионални и участие в 

национални програми със здравно-социален характер; 

25. Развитие на инфраструктурата и човешкия капацитет за извършване на 

произтичащите от нормативната уредба задължения. 

В контекста на основните функции на РЗИ-Бургас са определени и стратегически цели на 

администрацията: 

1. Qпазване на общественото здраве, чрез: 

1.1. Повишаване на административния капацитет на РЗИ за правилно прилагане на 

действащото европейско и национално законодателство в областта на факторите на жизнената среда, 

обектите с обществено предназначение и продуктите и стоките със значение за здравето на човека; 

1.2 Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на действащото европейско и 

национално законодателство в областта на държавния здравен контрол; 

1.3. Изпълнение на Националния имунизационен календар; 

2. Опазване на общественото здраве и подобряване на информираността на 

населението за рисковите за здравето фактори и възможностите за ограничаване и 

предотвратяване на въздействието им върху здравето; 

3. Гарантиране на досrьпността на здравните дейности, чрез:  

3.1. Въвеждане на система за мониторинг на лечебните заведения за болнична помощ по 

спазване медицинските стандарти и определените критерии за оценка на лечебните заведения; 

3.2. Развитие на дейности, които да подпомогнат процеса на преструктуриране на болничния 

сектор; 

3.3. Определяне на адекватен статут на лечебните заведения, съобразен със здравно- демографските 

реалности и с потребностите от медицински услуги за региона; 
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4. Подобрен достъп до качествени здравни услуги; 

5. Подобряване информираността на пациентите; 

6. Подобряване на майчиното и детското здраве; 

7. Подобряване взаимодействието на ЦСМП с лечебните заведения за болнична помощ при 

обслужването на пациенти със спешни състояния. 

8. Подобряване и координиране дейността на всички лечебни заведения при условия на обявена 

извънредна епидемична обстановка /пандемия. 

Дейности по изпълнение на национални и регионални стратегии, програми, планове и 

проекти: 

Програми, насочени към осигуряване на условия за промоция на здравето и профилактика 

на заболяванията: 

 Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р.България; 

 Национална програма за изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за 

борба с наркотиците; 

 Национална програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към 

опиоиди; 

 Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка; 

 Национална програма за превенция и контрол на HIV/СПИН, СРЗ и СПИ  

 Координационен механизъм за взаймодействие при работа в случаи на деца в риск от 

HIV/СПИН, хепатит В, хепатит С и половопредавани инфекции; 

 Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани 

трансмисивни инфекции в Р.България; 

 Национална програма за елиминация на морбили и рубеола;  

 Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити; 

 Национална програма на Р.България за готовност за грипна пандемия;  

 Дейности по програма на СЗО за ерадикация на полиомиелита;  

 Национален план Околна среда и здраве;  

 Национална програма по превенция на хроничните незаразни болести, включваща: 

фактор тютюнопушене, фактор алкохол, фактор хранене и фактор физическа активност; 

 Регионална програма Здравословно хранене и физическа активност на децата в община 
Бургас; 

 Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 
години; 

 Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 - 2022 г.; 

 Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027; 

 Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията; 

 План за действие към Национална стратегия за интеrриране на ромите;  

 Нацио нална стратегия за  децата ;  

 Превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом и намаляване броя на децата, 

отглеждани в специализирани институции в Р.България и тяхната социална реинтеграция; 

 Национална програма Майчино и детско здравеопазване;  

 Национален план за интенграция на деца със специални образователни потребности 

и/или с хронични заболявания; 

 Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически 

малцинства; 

 Регионална програма за психично здраве;  

 Национална програма за подобряване на грижите за хора с психически и физически 

увреждания. 

 Национален план на Република България за готовност при пандемия 

Поетапното и по предварително определен план въвеждане и изпълнение на заложените 

цели, дейности, функции и задачи би довело до следните резултати: 

1. Подобряване на здравното състояние на населението чрез осигуряване на необходимата 

структура и организация в здравната система за задоволяване на здравните потребности на гражданите, 

вкл. и на определени групи от населението със специфични здравни потребности. 

2. Спазване на принципите на достъпност, своевременност, достаrьчност, 

равнопоставеност и качество на медицинската помощ. 

3. Осигуряване на оптимални параметри на жизнената среда, мониторинг на факторите 

на жизнената среда и намаляване вредното им въздействие върху  индивидуалното и 

обществено здраве. 
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4. Развитие на общественото здравеопазване с адекватен отговор на заплахите по 

отношение на здравеопазването. 

5. Осигуряване на подходящи условия за провеждане на ефективна здравна промоция и 

профилактика сред цялото население и сред определени рискови групи. 

6. Изграждане на нов тип добре функционираща администрация, фокусирана върху 

потребителите. 

Така формулирани, ролята и функциите на РЗИ-Бургас, като основен фактор в провеждане 

на националната здравна политика на областно ниво, изисква изграждане на нов модел на 

управление и функциониране на здравеопазната система, който да ни приобщи към европейските 

стандарти и да гарантира еднакви условия и ниво на здравни грижи за общността, съпоставими с тези от 

страните на Европейския съюз. Принципите на които се базира такъв модел се основават на социалната 

равнопоставеност за всички членове на общостта и прилагане на европейските организационни принципи, 

отчитайки спецификата на българските реалности - национални традиции, душевност, история, 

култура и ценности. 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗОК БУРГАС 

 
Мисията на НЗОК/РЗОК е да администрира дейностите по задължителното здравно 

осигуряване и свързаните с него обществени отношения.  

                Националната здравноосигурителна каса   планира,   договаря   закупува   за здравноосигурените 

лица медицинска помощ в рамките на обемите, договорени в националните рамкови договори и в 

съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в Закона за бюджета на 

НЗОК за съответната година. 

              РЗОК Бургас  защитава правата на здравноосигурените лица, като им гарантира:  

             - свободен достъп до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от 

здравни дейности; 

            - свободен избор на изпълнител, сключил договор с РЗОК, като правото на избор е валидно за 

територията на цялата страна и не може да бъде ограничавано по географски и/или административни 

основания; 

               информация от РЗОК за договорите, сключени от нея с изпълнителите на  

медицинска, на дентална помощ, и аптеки; 

          - висока степен на защита на данните в интегрираната информационна  

система; 

          - възможност на здравноосигурените лица да подават жалби пред директора  на  РЗОК при 

нарушения на Закона за здравното осигуряване.  

           -възможност да получат подробна информация и документ, необходим за  

упражняване на здравноосигурнтелните им права в съответствие с правилата за координация на 

системите за социална сигурност и действащите международни спогодби/договори за социално 

осигуряване, включващи в обхвата си здравно осигуряване;  

             РЗОК Бургас, като независима обществена институция, се стреми към високо качество в 

управлението на процесите при осигуряване на свободен и равноправен достъп на осигурените лица до 

медицинска и дентална помощ чрез определени по вид, обхват и обем пакети от здравни дейности, както и 

свободен избор на изпълнител, сключил договор с РЗОК. Постигането на визията за управление на 

институцията е свързано с прилагане на мерки за: 

- Гарантиране на свободен достъп и качествено лечение на здравноосигурените лица (ЗОЛ) до 

медицинска и дентална помощ, и аптеки; 

- Усъвършенстване на организацията по договаряне и контрол, на  качеството на медицинската и на 

денталната помощ, и на аптеките; 
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- Осигуряване и поддържане на адекватни професионални знания  и умения на персонала чрез 

постоянно повишаване на квалификацията; 

- Увеличаване на обема и повишаване на качеството на медицинския, денталния и финансовия 

контрол на изпълнението на договорите с изпълнителите на медицинска помощ, на дентална помощ  и на 

аптеки; 

- Предотвратяване или ограничаване на потенциалните рискове за преразход на средствата по 

бюджетни параграфи в частта за здравноосигурителни плащания и административни разходи; 

- Целесъобразност, надеждност, съзнание за качество в съответствие с изискванията на медицинските 

стандарти и добрата медицинска практика при подписването на договори с изпълнителите на медицинска 

помощ, на дентална помощ, и надежден контрол при изпълнението им. 

            -  Системно провеждане на обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация 

за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и  измерими одобрения в ежедневната работа. 

            Основна цел на РЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на 

осигурените лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни 

дейности, както и свободен избор на изпълнител,сключил договор с РЗОК. 

           В рамките на положената от висшестоящия разпоредител с бюджетни средства цел, РЗОК Бургас 

залага следните ангажименти, в полза на териториалните обществени интереси: 

 Стриктно изпълнение на заложените политики и процедури от първостепенния разпоредител; 

 Рационално управление на бюджета и контрол на бюджетната дисциплина. 

 Ефективен контрол на договорните ангажименти, съобразно заложените бюджетни рамки; 

 По-големи възможности за избор на ИМП от страна на ЗЗОЛ, чрез сключване на нови договори; 

 Повишаване качеството на медицинските дейности, чрез оптимизиране на контролната дейност; 

 Ефективно управление на човешките ресурси и поддържане на високи нива на квалификация на 

персонала; 

 Управление на активите, съобразно нормативните документи. 

С дейността си Националната здравноосигурителна каса цели подобряване на  качеството на 

живот на българските граждани чрез регулиране и повишаване на социалната, здравната и 

икономическата ефективност на разходите за здравеопазване; подобряване на качеството на 

предоставените услуги и на равнопоставеността при тяхното използване,въвеждане на механизми 

за достойно заплащане на медицинските специалисти, както и положителна промяна в 

отношенията между лекар и пациент.  

 

РЗОК има и още една стратегическа управленска функция, основана на необходимостта от обратна 

връзка, подаваща информация към управлението на централно ниво и генератор на идеи – т.е. как са 

задоволени потребностите, подобрени ли са показателите за качество, какви стъпки за усъвършенстване и 

развитие на системата са необходими и целесъобразни и т.н. 

РЗОК-Бургас е сравнително добре осигурена с материално-технически и човешки ресурси. За 

осъществяване на дейността е създадена администрация, организирана в отдели, сектори и поделения, със 

седалища по общини. 

Администрацията на РЗОК е обща и специализирана. Общата администрация подпомага 

осъществяването на правомощията на директора на РЗОК, създава условия за осъществяване на дейността 

на специализираната администрация и извършва технически дейности по административното обслужване. 

Общата администрация включва звената, извършващи деловодна, финансово-стопанска дейност и 

управление на собствеността, дейности, свързани с управление на човешките ресурси, счетоводство, 

бюджет, правно обслужване и връзки с обществеността. 

Специализираната администрация подпомага директора на РЗОК за осъществяване на неговите 

правомощия в организацията и контрола на здравното осигуряване. Тя включва звена, извършващи 

предварителен и последващ контрол по отношение изпълнителите на първична извънболнична медицинска 

помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, дентална помощ, 

медико-диагностични дейности, както и контрола на аптеките и контрол на други здравноосигурителни 

плащания. 

Считано от 18.06.2012г. организационна структура на РЗОК гр.Бургас е следната: 

1. Ръководство 

1. Директор     

2. Заместник - директор  

3. Финансов контрольор 

2. Обща администрация  
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 Отдел „Административно и правно обслужване на дейността” 

  Сектор „Счетоводство, човешки ресурси и АСД”    

  Сектор „Бюджет, правно и информационно обслужване”   

3. Специализирана администрация  

Отдел „Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността” 

  Сектор „Договаряне и контрол на извънболничната медицинска и дентална помощ” 

/ДКИМДП/ 

  Сектор „Лекарствени продукти и аптеки” 

   Общински офиси: 

  Офис - гр.Бургас, ж.к. “Меден рудник” 

  Офис - гр.Айтос 

  Офис - гр.Средец 

  Офис - гр.Поморие 

  Офис - гр.Несебър 

  Офис - с.Руен 

  Офис - гр.Карнобат 

  Сектор „Договаряне и контрол на болнична медицинска помощ” 

  Сектор „Информационни дейности и комуникации” 

Обща численост на персонала на РЗОК-Бургас 94 щатни бройки.  

 

РЗОК, чрез своята администрация, осъществява следните дейности: 

 Поддържа информация за районната структура на здравната система; броя и състава на 

обслужваното население в извънболничната и болнична помощ; връзките между лечебните заведения на 

територията на РЗОК, както и с други структури с междурегионално и национално значение; 

 Провежда политиката на ЦУ на НЗОК за подбор, обучение и развитие на кадрите; 

 Сключва индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска и дентална помощ и аптеките 

на територията на РЗОК; 

 Осъществява медицински и финансов контрол върху дейността на договорните партньори; 

 Оценява здравословното състояние и анализира здравните потребности в област Бургас; 

 Поддържа съвместно с ЦУ на НЗОК информационна система, като част от Националната 

информационна система по задължителното здравно осигуряване; 

 Осигурява на ЦУ информация за дейността си; 

 Осъществява връзки с обществеността; 

 Приема от здравноосигурените лица и изпраща в НЗОК документацията, необходима за 

извършване на експертизи по чл 78 от ЗЗО; 

 Планира разходите за лекарства, контролира спазването на НРД при продажбата им и 

прилаганите лечебни схеми; 

 Експлоатира интегрираните информационни системи за управление дейността на РЗОК, на 

регистрите на осигурените лица и изпълнителите, събира, обработва, архивира и предава в ЦУ на НЗОК 

информация; 

 Анализира и прогнозира състоянието на медицинското обслужване на населението в област 

Бургас, осъществява обратна връзка с осигурените лица; 

 Изготвя и представя в ЦУ проектобюджет, изпълнява утвърдения бюджет и представя отчет за 

изпълнението му; 

 Осъществява и анализира процесуални действия на РЗОК пред съдилищата и другите 

юрисдикции, обобщава и анализира съдебните дела и споровете на РЗОК; 

 Популяризира и разяснява задължителното здравно осигуряване и анализира обществените 

реакции към него, създава връзки с организации и институции, които могат да бъдат партньори при 

осъществяване на задължителното здравно осигуряване.  

 

Отчетът на дейността за 2019 година на  РЗОК -  Бургас е свързан  най-вече с извършените 

здравноосигурителни плащания по изпълнители - договорни партньори на РЗОК и контролирането на отчитаната 

от тях извършвана дейност. 

 

 Извършените здравноосигурителни плащания през 2020 г. са в размер на 244 251 245 лв., при 

220 462 746 лв. през 2019г. Ръстът на плащанията през 2020г. спрямо 2019г. е 10.79%.  

 Разходите за  ЗОП през 2020 година и тяхната структура, спрямо 2019 г. са  както следва:  
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Наименование на параграфи и подпараграфи Отчет  2019 Отчет  2020 

ръст 2020 

спрямо 

2019 в % 

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ 220 462 748 244 251 244 10.79% 

Здравноосигурителни плащания за първична 

извънболнична помощ 
12 581 356 15 053 972 19.65% 

Здравноосигурителни плащания за специализирана 

извънболнична помощ 
13 688 808 15 191 408 10.98% 

Здравноосигурителни плащания за дентална помощ 7 536 675 9 867 236 30.92% 

Здравноосигурителни плащания за медико-диагностична 

дейност 
4 621 991 6 026 609 30.39% 

Здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно 

лечение и медицински изделия 
47 772 037 52 687 953 10.29% 

 Лекарствена терапия за онкоболни лица 26 910 754 30 853 503 14.65% 

Медицински изделия в БМП 2 448 726 820 333 -66.50% 

Болнична медицинска помощ  104 188 785 112 819 038 8.28% 

Други здравноосигурителни плащания за медицинска 

помощ  
713 616 931 192 30.49% 

 При анализа на данните  за  ЗОП през  2020 г. спрямо същите на 2019 г. е виден  ръст на 

плащанията с 10.79 на сто, в т.ч.по видове ЗОП : 

 ЗОП за ДП – с 30.92 на сто 

 Други здравноосигурителни плащания по ПКСС- с 30.49 на сто 

 ЗОП за МДД – с 30.39 на сто 

 ЗОП за ПИМП – с 19.65 на сто 

 Лекарствена терапия за онкоболни лица – с 14.65 на сто 

 ЗОП за СИМП – с 10.98 % 

 ЗОП за болнична помощ – с 10.73 на сто 

 Лекарства за домашно лечение – с 10.29 на сто 

 Медицински изделия в БМП – намаление с 66.50 на сто. 

 

Разходите за болнична помощ през 2020 г.  представляват  46.19 % от извършените 

здравноосигурителни плащания , при 47.26 % през 2019 г. Лекарствените продукти в 

извънболничната помощ са втория вид дейност с най-голям дял в разхода за здравноосигурителни 

плащания /21.57 на сто от здравноосигурителните плащания през 2020г., при 21.67 на сто през 2019г./. 

На трето място с най-висок относителен дял в зравноосигурителните плащания през 2020г. е 

лекарствената терапия на онкоболни лица – 12.63 на сто, при 12.21 на сто през 2019г.  

 

На базата на извършените плащания през 2020г. средния разход за оказани здравна помощ и услуги 

на едно регистрирано ЗЗОЛ е 736 лв., а през 2019 г. - 661лв. 

 

Анализът на разходите по видове дейности през 2020 година е както следва: 

 

1. Първична извънболнична  медицинска помощ – 15 053 972 лв. 

 

Разходите за този вид дейност бележат ръст, който в абсолютна стойност е   2 472 616 лв. , или  

19.65 % нарастване. 

В РЗОК - Бургас през 2020 година са сключени  :   192 договора с  общо 205 изпълнители на 

първична извънболнична медицинска помощ. Индивидуални изпълнители  - 187 и 5 групови практики  със 

18 изпълнители. 

През 2020г. избралите общопрактикуващ лекар средно са 407 745 души, при 409 578 души за 2019 

г., от тях с непрекъснати здравноосигурителни права средно 334 947 души, при 333 532 души за 2019 г., т.е. 

за 2020г. дела на осигурените лица е 82 %, при 81 % през 2019 г. 

            Средномесечен приход на един ОПЛ за 2020 г. 6 119 лв., при  5 065 лв. през 2019 г.,т.е. ръст от 21 

на сто. 

Среден разход за ПИМП на едно ЗЗОЛ за 2020г. –  45 лв., при 38 лв. за 2019 г.  

 

Обем дейност 2020 /2019г. 

 



                     79 

Дейност 2019г. 2020г. ръст 

2020г. 

спрямо 

2019 г.  

Дейност по програма"Детско здравеопазване" 165 778 142 391 -23 387 

Профилактични преглед за лица от 0 до 1 г. 29 705 25 713 -3 992 

Профилактични преглед за лица от 1 до 2 г. 9 893 8 872 -1 021 

Профилактични преглед за лица от 2 до 7 г. 30 173 26 003 -4 170 

Профилактични преглед за лица от 7 до 18 г. 39 967 38 542 -1 425 

Имунизации на лица от  0 до 18 г. 56 040 43 261 -12 779 

Дейност по програма "Майчино здравеопазване" 25 7 -18 

Преглед по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ 249 613 236 672 -12 941 

Профилактични прегледи на  лица над 18 г. 127 437 113 155 -14 282 

Вторични профилактични прегледи на лица, включени в 

група с рискови фактори за развитие на заболяване 

320 0 -320 

Имунизации на лица над 18 години  10 085 8 237 -1 848 

Инцидентни посещения на ЗЗОЛ от други здравни райони 5 380 3 975 -1 405 

  

 

Ръстът в плащанията за ПИМП за  2020 г., спрямо  2019г. е  резултат от: 

-   по-високите цени през 2020г., спрямо 2019г. на  дейностите в ПИМП от 01.01.2020г. и от 

01.08.2020 г. 

- авансово заплатени средства за дейност м.Декември 2020г. през м.Декември 2020г.- 31 400 

лв. 

-  изплатените средства за неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична 

обстановка  - 1 234 853 лв. 

- намалението на броя на дейностите в ПИМП е резултат от обявената епидемична обстановка 

във връзка с COVID-19 - намаляване на посещенията при изпълнители на ПИМП. 

 

2. Специализирана извънболнична  медицинска помощ – 15 191 408 лв. 

 

Ръстът на разходите през 2020г. спрямо 2019 г. е 10.98 на сто, който в абсолютна стойност е   1 502 

600 лв. 

В РЗОК -Бургас през 2020 година са  сключени  194 договора  с изпълнители на специализирана 

извънболнична медицинска помощ, в т. ч. 6 договора с ДКЦ, 28 договора с  МЦ, 5 групови практики, 1 

договор  с КДН, 1 договор със СБР и 153 договора с индивидуални изпълнители на специализирана 

извънболнична медицинска помощ./ 603 изпълнители на СИМП - 486 физически лица/, а през 2019 г. 

сключени 204 договора  с изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ, в т. ч. 6 

договора с ДКЦ, 27 договора с  МЦ, 5 групови практики, 1 договор  с КДН, 1 договор със СБР и 165 

договора с индивидуални изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ./ 577 

изпълнители на СИМП - 477 физически лица/ Средномесечен приход на един специалист за 2020 г.  е 2 099 

лв, при 1 977лв. за 2019 г.; а на едно физическо лице – специалист -  2 605 лв., при 2 391 лв. за 2019г.  

 

Структурата на обемите за СИМП през 2020 г. / 2019 г.  

 

Дейност 2019г. 2020г. 

ръст 

2020г. 

спрямо 

2019г. 

Първични посещения 361 214 360 654 -560 

Първични прегледи 270 881 280 197 9 316 

Първични прегледи на ЗЗОЛ от 0-18 г. 81 047 71 015 -10 032 

Първични прегледи на специалисти ( 

“Хирургия”, “Ортопедия и травматология”)  

изпълняващи процедури 

5 978 6 142 164 
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Първични профилактични прегледи по програма 

“Майчино здравеопазване” 
2 360 2 452 92 

Първични специализирани прегледи по 

диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ 
948 848 -100 

Вторични посещения 215 890 207 282 -8 608 

Вторични прегледи 103 873 105 513 1 640 

Вторични прегледи на ЗЗОЛ от 0-18 г. 60 968 52 636 -8 332 

Вторични прегледи на специалисти ( 

“Хирургия”, “Ортопедия и травматология”)  

изпълняващи процедури 

5 163 5 275 112 

Вторични профилактични прегледи по програма 

“Майчино здравеопазване” 
17 473 17 654 181 

Вторични специализирани прегледи по 

диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ 
28 413 26 204 -2 209 

Комплексно диспансерно /амбулаторно/ 

наблюдение на лица с психични и кожно-

венерически заболявания 

537 76 -461 

Профилактични прегледи на ЗЗОЛ до 18 г. от 

лекар-специалист с придобита специалност по 

“Детски болести” 

3 967 3 405 -562 

Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 г от 

рискови групи 
2 0 -2 

ЛКК 48 276 51 392 3 116 

Високоспециализирани дейности 29 843 31 874 2 031 

Физиотерапия и рехабилитация 0 0 
 

Специализиран преглед 17 138 18 880 1 742 

Група І процедури 157 021 178 788 21 767 

Група ІІ  процедури 3 041 2 670 -371 

Група ІІІ  процедури 182 258 195 745 13 487 

Заключителни прегледи по трите групи 17 124 18 867 1 743 

 

 

 

  Ръстът в плащанията за СИМП за  2020 г. спрямо  2019г. е  резултат на: 

-   по-високите цени през 2020г., спрямо 2019г. на  дейностите в СИМП от 01.01.2020г. и от 

01.08.2020 г. 

-  изплатените средства за неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична 

обстановка  - 1 632 372 лв. 

 -  увеличен обем първичните прегледи, високоспециализирани дейности, физиотерапевтични 

процедури и прегледи.  

 

 

3. Дентална  помощ– 9 867 236 лв. 

 

Ръстът на разходите през 2020г. спрямо 2019 г. е 30.92 на сто, който в абсолютна стойност е   2 330 

561 лв.  

В РЗОК- Бургас през 2020 г. са сключени 267 договора с 305 изпълнители на дентална  помощ: 

- за първична дентална  помощ - общият брой на сключените договори е 265 с 301 изпълнители, в 

т.ч.: 245 договора с ИП с 256 изпълнители , 18 договора с групови практики с 39 изпълнители, 1 договор с 

“Дентален център – 1” гр.Бургас от 5 изпълнители и 1 МДЦ с 1 изпълнител. 

- за специализирана дентална  помощ - общият брой на сключените договори е 2 с 4 изпълнители, в 

т.ч. 1 договор със ДЦ-1(3 изпълнители) и 1 индивидуална практика.  

В РЗОК- Бургас през 2019 г. са сключени 274 договора с 315 изпълнители на дентална  помощ: 

- за първична дентална  помощ - общият брой на сключените договори е 271 с 310 изпълнители, в 

т.ч.: 251 договора с ИП с 261 изпълнители, 18 договора с групови практики с 40 изпълнители, 1 договор с 

“Дентален център – 1” гр.Бургас от 10 изпълнители и 1 МДЦ с 1 изпълнител. 

- за специализирана дентална  помощ - общият брой на сключените договори е 3 с 5 изпълнители, в 

т.ч. 1 договор със ДЦ-1(3 изпълнители) и 2 договор с 2 индивидуални изпълнители.  
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Средномесечен приход на един изпълнител на ДП за 2020г. – 2 696 лв. а за  2019 г. е бил 1 994 лв. 

 

 

Структура на обемите за ДП през 2020 г. / 2019 г.  

 

Дейност 2019 г. 2020 г. сравнение 

2020г. 

спрямо 

2019 г. 

сравнение 

2020г. 

спрямо 

2019 г. в % 

Стоматологична  помощ 292 300 247 037 -45 263 -15.49% 

Първична  283 470 238 845 -44 625 -15.74% 

 Първична до 18 години 60 662 48 608 -12 054 -19.87% 

обстоен профилактичен преглед за установяване на 

орален статус 

17 602 14 770 -2 832 -16.09% 

обтурация с амалгама или химичен композит 28 316 21 766 -6 550 -23.13% 

екстракция на временен зъб 6 055 5 379 -676 -11.16% 

екстракция на постоянен зъб 192 164 -28 -14.58% 

лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 4 907 3 912 -995 -20.28% 

лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 3 590 2 617 -973 -27.10% 

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния 

апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна 

цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни 

прегледи за период от 4 години  

 0   

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния 

апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна 

цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни 

прегледи за период от 4 години  

 48   

Първична над 18 г. 222 712 190 237 -32 475 -14.58% 

обстоен преглед за установяване на орален статус 71 825 63 552 -8 273 -11.52% 

обтурация с амалгама или химичен композит 117 433 95 817 -21 616 -18.41% 

Екстракция на зъб 32 130 27 793 -4 337 -13.50% 

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния 

апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна 

цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни 

прегледи за период от 4 години – при ЗОЛ на възраст от 

65 до 69 години включително. 

737 1 738 1 001 100.00% 

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния 

апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна 

цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни 

прегледи за период от 4 години – при ЗОЛ на възраст от 

65 до 69 години включително. 

587 1 337 750 100.00% 

Неблагоприятни условия на работа 0 0   

 Първична до 18 години по чл. 312 151 149 -2 -1.32% 

обстоен профилактичен преглед за установяване на 

орален статус 

51 50 -1 -1.96% 

обтурация с амалгама или химичен композит 64 45 -19 -29.69% 

екстракция на временен зъб 3 5 2 66.67% 

екстракция на постоянен зъб 1 1 0 0.00% 
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лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 5 1 -4 -80.00% 

лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 27 46 19 70.37% 

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния 

апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна 

цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни 

прегледи за период от 4 години  

 0   

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния 

апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна 

цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни 

прегледи за период от 4 години  

 1 1  

Първична над 18 г. по чл. 312 178 824 646 362.92% 

обстоен преглед за установяване на орален статус 76 56 -20 -26.32% 

обтурация с амалгама или химичен композит 80 47 -33 -41.25% 

Екстракция на зъб 22 10 -12 -54.55% 

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния 

апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна 

цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни 

прегледи за период от 4 години – при ЗОЛ на възраст от 

65 до 69 години включително. 

0 711 711 0.00% 

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния 

апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна 

цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни 

прегледи за период от 4 години – при ЗОЛ на възраст от 

65 до 69 години включително. 

0 0 0 0.00% 

Специализирана 8 830 7 219 -1 611 -18.24% 

  

Причините са ръста в плащанията за дентална помощ през 2020г., спрямо 2019г. са резултат от: 

-   по-високите цени през 2020г., спрямо 2019г. на  дейностите в ДП от 01.01.2020г. и от 01.09.2020 г. 

- изплатените средства за неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка  

Увеличен обем на дейностите в първична и специализирана дентална помощ – 2 586 575 лв. 

- извършена и заплатена дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при 

цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за 

период от 4 години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително./през 2019 г. няма заплащане за 

тази дейност/ 

- по-високия обем дейности през 2020г., спрямо 2019г. - Дейност по възстановяване функцията на 

дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и 

контролни прегледи за период от 4 години – при ЗОЛ на възраст от 65 до 69 години включително и 

Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с 

долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години – при ЗОЛ на 

възраст от 65 до 69 години включително. 

- намалението на броя на дейностите в денталната помощ е резултат от обявената епидемична 

обстановка във връзка с COVID-19 - намаляване на посещенията при изпълнители на ДП. 

 

 

4. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ – 6 026 609 лв.  

 

Разходите за този вид дейност бележат ръст през 2020г. спрямо 2019г. - в абсолютна стойност  -   

1 406 618 лв. , или  30.39 на сто. 

В РЗОК -Бургас през 2020 година са сключени  33 договори с лечебни заведения за извършване 

на медико-диагностична дейност в извънболничната помощ,  а през 2019г.  34 договори с лечебни 

заведения за извършване на медико диагностична дейност в извънболничната помощ. 

През 2019 г. най-голям е делът на плащанията за клинико-лабораторни изследвания /49.18 %/ и  

образна диагностика /39.07 %/.  

           На 10 000 регистрирани здравноосигурени лица осигуреността от договорни партньори - изпълнители 

на МДД за 2020г.е 0.99, при 0.98 през 2019 г. 
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Средномесечен приход на един договорен партньор - изпълнител на медико-диагностична дейност 

за 2020 г. е  15 219 лв., при 11 328 лв. за 2019 г.  

 

 МДД 2019г. 2020г. 2020г. 

спрямо 

2019г. в 

абс.размер 

2020г. спрямо 

2019г. в % 

Клинична лаборатория 2 157 754 2 381 218 223 464 10.36% 

Образна диагностика 1 713 996 1 965 973 251 978 14.70% 

Микробиология 260 329 254 445 -5 884 -2.26% 

Обща и клинична патология 134 842 130 118 -4 724 -3.50% 

паразитолог 48 305 36 505 -11 800 -24.43% 

Имунохематология 37 335 40 304 2 970 7.95% 

Вирусология 34 832 538 504 503 671 1445.99% 

 

4 387 391 5 347 066 959 674 21.87% 

 

 

 

вид МДД 

2019г. 

/брой/ 

2020г. 

/брой/ 

сравнение 

2020г. 

спрямо 

2019 г. 

Клинична 

лаборатория 

911 815 837 096 -74 719 

Образна диагностика 
102 297 98 154 -4 143 

Микробиология 35 758 33 010 -2 748 

Обща и клинична 

патология 

14 918 13 485 -1 433 

Паразитология 10 209 7 654 -2 555 

имунохематология 
2 942 2 578 -364 

Вирусология 4 124 12 837 8 713 

общ брой 1 082 063 1 004 814 -77 249 

 

Причините за ръста на плащанията за МДД  през  2020г., спрямо  2019 г. са свързани: 

 -   по-високите цени през 2020г., спрямо 2019г. на  дейностите в МДД от 01.01.2020г. и от 01.08.2020 

г. 

- изплатените средства за неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка   -  

716 147 лв. 

- намалението на броя на изследвания е резултат от обявената епидемична обстановка във 

връзка с COVID-19 - намаляване на посещенията при изпълнители на ПИМП и СИМП. 

 

5. ЛЕКАРСТВА – 83 541 457 лв. 

Увеличението  на разхода  през 2020г., спрямо 2019г. в абсолютна стойност  е  8 858 666 лв. или 11.86 на 

сто 

2.5.1 ЛЕКАРСТВА ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ – 47 772 037  лв. 

 

Увеличението  на разхода  през 2020г., спрямо 2019г. в абсолютна стойност  е  4 915 916 лв. или 

10.29 на сто. 

През 2020 г. в  РЗОК - Бургас има сключени 159 индивидуални договори с аптеки, при 156 аптеки 

през 2019 година.  

Средномесечен приход на една аптека за 2020 г. е  25 038 лв., при 25 519 лв. за 2019г. Среден 

разход за лекарствени средства на едно ЗЗОЛ за 2020 г. е  269 лв., при 247 лв. за 2019г. На 10 000 

здравноосигурени лица осигуреността от аптеки средно за 2020 г. е 4.79, при 4.68 през 2019г. , т.е. 

една аптека през 2020 г. средно е обслужвала 2 087 ЗЗОЛ, при 2 138 ЗЗОЛ през 2019 г.  

Най- голям дял от общия разход на лекарства имат социално-значимите заболявания 

посочени в таблицата.  
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2.5.2.Лекарствена терапия на онкологично болни лица – 30 853 503 лв. 

Разходът  през 2020 година е 30 853 503 лв.,а през 2019 г.- 26 910 751 лв. Ръстът спрямо  2019 г. е  

3 942 752 лв. / 14.65 на сто/  

В РЗОК-Бургас има сключени договори залекарствена терапия на онкологичноболни лица с две ЛЗ 

за БМП – УМБЛ Дева Мария и КОЦ-Бургас. Изплатените средства през 2020г. са двете ЛЗ за БМП, както 

следва: 

 

Лечебно заведение 
Общо за 

периода 

 общо 30 853 503 

УМБАЛ  Дева Мария  
4 386 540 

 КОЦ - Бургас  ЕООД 26 466 963 

 

Среден разход за едно ЗОЛ /781 лица /  за 2020 г. – 39 505 лв., при – 36 170 лв. през 2019 г./744 

лица/ 

Относителният дял на наблюдаваните лекарства е 33% от общия разход за тях. 

МЕСЕЦ 
ОБЩО ЛП 

СУМА 

НАБЛЮДАВАНИ 

ЛП СУМА 

Относ. дял на 

наблюдаваните 

ЛП в % 

януари 2 235 237 869 507 39% 

февруари 2 553 955 843 929 33% 

март 2 499 212 925 661 37% 

април 2 340 164 821 304 35% 

май 2 646 636 862 977 33% 

юни 2 537 050 869 224 34% 

юли 2 484 953 880 365 35% 

август 2 560 001 890 492 35% 

септември 2 732 477 886 759 32% 

Заболявания 

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

брой 

болни 

брой 

болни 

изплатена 

сума 

изплатена 

сума 

среден 

разход 

на1 болен 

среден 

разход 

на1 болен 

Неинсулинозависим захарен 

диабет 
21 440 21 520 7 030 069 7 597 222 328 353 

Болести на дихателната 

система /Бронхиална астма и 

ХОББ/ 

8 634 8 524 4 026 397 4 293 389 466 504 

ИБС във всичките й форми 25 519 25 425 1 460 015 1 348 102 57 53 

Сърдечна недостатъчност 8 824 8 571 911 840 1 189 931 103 139 

Мозъчно-съдови заболявания 18 817 18 159 803 870 811 759 43 45 

Глаукома 5 838 5 587 440 699 449 111 75 80 

Грижи за колостома 368 340 381 823 423 529 1 038 1 246 

Хипертонична болест 6 965 6 951 219 155 224 891 31 32 

Генерализирана епилепсия с 

гърчове 
1 191 1 142 287 653 272 648 241 239 

Психични разстройства 1 072 963 81 207 74 848 76 78 
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октомври 2 696 765 914 829 34% 

ноември 2 724 643 763 103 28% 

декември 2 842 411 506 114 18% 

ОБЩО: 30 853 503 10 034 265 33% 

 

 

2.7. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ-  820 333 лв. 

 

Изплатените през 2020г. спрямо 2019 г. с 66.50 на сто по-малко средства е резултат от директното 

заплащане на частта от медицинските изделия към търговците на едро от ЦУ на НЗОК от 01.06.2019г. 

РЗОК-Бургас има сключени договори за влагането на медицински изделия в болнична медицинска 

помощ с 5 ЛЗ за БМП.  

Броят на  вложените и заплатени медицински изделия през 2020г.е  439  броя  

 

2.8.   БОЛНИЧНА ПОМОЩ -  112 819 038 лв. 

 

Увеличението  на разхода  през 2020г. спрямо 2019 г. в абсолютна стойност  е  8 630 253 лв. или 

10.73 на сто. 

 Изплатените средства за болнична помощ през 2020 г. по видове дейности са : 

- по Клинични пътеки – 99 204 391лв., при – 88 611 644лв. през 2019г., ръст – 12 на сто. 

- по Амбулаторни процедури–9 804 574лв., при –8 998 868лв.през 2019г.-ръст 9 на сто. 

- по Клинични процедури – 3 810 073 лв., при 3 110 382 лв.през 2019г.,ръст 22 на сто. 

През 2020 година, както и 2019г.,  годишните общи стойности на разходите в БП се подчиняваха 

строго на Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1,ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на 

НЗОК. 

Среден разход /за КП, КПр и Амб Пр / за преминал болен за 2020г. – 643 лв., при 560 лв. за 2019 г. 

Изплатените средства за болнична помощ през 2020 г. за 27 ЛЗ за БМП, които РЗОК-Бургас има 

сключени договори са както следва: 

 

ЛЗ за БМП 2019 г. 2020 г. 2020г. 

спрямо 

2019г.в 

абс.размер 

2020г. 

спрямо 

2019г.в 

отн.разме

р 

дял на 

плащани

я в общия 

размер за 

2020 г. 

МБАЛ Айтос 1 616 294 1 782 673 166 379 10.29% 1.58% 

МЦ Оксиком 422 330 451 521 29 191 6.91% 0.40% 

МЦСП Д-Р Иванови - Младост 

ООД 

64 220 66 940 2 720 4.24% 0.06% 

УМБАЛ Бургас 26 350 234 27 669 954 1 319 720 5.01% 24.53% 

МБАЛ Лайф хоспитал-Бургас 6 653 471 7 199 675 546 205 8.21% 6.38% 

УМБАЛ Дева Мария-Бургас 16 188 124 16 533 143 345 019 2.13% 14.65% 

МБАЛ Д-Р Маджуров-Бургас 3 088 237 3 370 056 281 819 9.13% 2.99% 

МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД 15 205 658 15 248 417 42 759 0.28% 13.52% 

СБАЛПФЗ-Бургас 1 378 651 1 526 049 147 398 10.69% 1.35% 

СОБАЛ - Бургас ООД 829 855 923 148 93 293 11.24% 0.82% 

Аджибадем Сити Клиник 

СБАЛК Бургас    

3 595 836 0 -3 595 836 -100.00% 0.00% 

Спец.болница за рехабилит.-БМБ 714 650 685 154 -29 496 -4.13% 0.61% 

ЦКВЗ-Бургас 12 470 0 -12 470 -100.00% 0.00% 

КОЦ-Бургас 11 283 848 12 437 857 1 154 009 10.23% 11.02% 

МБАЛ Средец 481 322 562 947 81 625 16.96% 0.50% 

МБАЛ Карнобат 2 096 022 2 236 190 140 168 6.69% 1.98% 

СБР Стайков и фамилия-

Несебър 

2 651 531 2 663 608 12 077 0.46% 2.36% 

СБР "Мари" - Несебър 478 232 465 875 -12 357 -2.58% 0.41% 

СБР Несебър АД 2 634 311 2 991 780 357 469 13.57% 2.65% 

Диализа Етропал Бета -ЕООД 440 481 506 425 65 944 14.97% 0.45% 
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МБАЛ Поморие 927 602 984 605 57 003 6.15% 0.87% 

СБР НК Поморие 1 237 626 1 349 235 111 609 9.02% 1.20% 

ЦПЗ проф.д-р Иван Темелков - 

Бургас 

154 220 66 42.86% 0.00% 

ДКЦ св.Г.Победоносец-Бургас 12 410 12 830 420 100.00% 0.01% 

ДЦ "ЕлМасри" ООД 1 350 432 1 429 766 79 334 100.00% 1.27% 

АМЦСМП ОЧНА КЛИНИКА д-р 

ХУБАНОВ 

443 450 373 873 -69 577 100.00% 0.33% 

МБПЛР - Вита ЕООД 14 520 212 247 197 727 200.00% 0.19% 

"НефроЛайф България - 

Специализирани центрове по 

хемодиализа"ООД 

294 180 1 025 758 731 578 300.00% 0.91% 

"МБАЛ "Сърце и мозък" ЕАД 3 722 635 10 109 095 6 386 460 400.00% 8.96% 

общо  112 819 038    

 

Причините за ръста на извършените плащания за болнична помощ през 2020г. спрямо на 2019 г. 

са свързани с: 

- по-високи цени за клинични пътеки и разделениете на някои КП. 

- изплатените средства за неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка   -  

3 746 233 лв. 

 - авансово изплатени средства за дейност м.Декември 2020г. – 5 900 000 лв., при 3 467 891 лв. през 

2019г. 

 - изплатени средства по Механизма – 524 569.12 лв. 

 

           2.9.Плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на 

системите за социална сигурност – 931 192 лв. 

Изплатени средства през 2019 г. – 931 192 лв., при  713 616 лв. през 2019 г. - ръст 30.49  на сто. 

- предоставена болнична помощ- 618 166 лв., при 558 020 лв. през 2019г. 

- предоставени лекарства – 265 594 лв., при 128 988 лв. през 2019г. 

- предоставена първична извънболнична  медицинска помощ – 15 794 лв., при  12 009 лв. през 

2019г. 

- предоставена специал. извънболнична медицинска помощ – 11 958 лв., при     10 827 лв. през 

2019г. 

- извършени медико-диагностични изследвания – 7 722 лв., при 7 438 лв. през 2019г. 

- предоставена дентална помощ – 2 108 лв., при 2 528 лв. през 2019г. 

 

         2.10. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването -   1 753 273 лв., при 

1 649 899 лв. за 2019г. , в т.ч.:  

1. Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ - 

Изплатени средства за неосигурени лица–49 352 лв., при 13 800 лв. за 2019 г. 

2. Дейности за здравнонеосигурени лица–188 460лв.,при 160444лв. за 2019г., в т.ч.: 

- амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания – 241 лв., при 1 386 лв. за 

2019 г. 

- интензивно лечение – 188 219 лв., при 159 058 лв. за 2019г. 

3. Дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗО – 482 471 лв., при 385 631 лв. за 

2019 г., в т.ч.: 

- профилактични прегледи за всички здравно неосигурени жени – 1 694 лв., при   1 567 лв.за 2019г. 

- изследвания за всички здравно неосигурени жени – 747 лв., при 544 лв. за 2019г. 

- акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени – 480 030 лв., при 383 520 лв. за 2019г.  

4. Плащания за сумите по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО – 1 032 990 лв., при 1 090 024 лв. за 2019г., в т.ч.: 

- Потребителски такси за ПИМП – 757 963 лв., при 804 806 лв.за 2019 г. 

- Потребителски такси за СИМП -  223 569 лв., при 230 115 лв. за 2019г. 

- Потребителски такси за Дентална помощ – 5 926 лв., при 6 238 лв. за 2019г. 

- Потребителски такси за МДД – 45 532 лв., при 48 866 лв. за 2019г. 

Причината за изплатените по-малко средства за плащания от трансери от МЗ е обявената 

епидемична обстановка във връзка с COVID-19 и намаляване на посещенията при изпълнители на 

ПИМП, СИМП, ДП и МДД. 

 

11. Плащания от Агенцията за социално подпомагане – 108 897 лв., при 125 316 лв. за 2019г. , в т.ч.: 

- Изплатени средства за лекарства на ветерани от войните за 2020г. – 10 588 лв.,  при  17 167 лв. за 2019 г. 

- Изплатени средства за лекарства на военноинвалиди през 2020г.– 7 930 лв.,  при          9 890 лв. за 2019 г. 

- изплатени средства за болнична помощ през 2020г.– 90 379 лв., при 98 759 лв. за 2019г. 
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 Най-голям дял в плащанията от Агенцията за социално подпомагане имат изплатените средства за 

болнична помощ - 83 на сто, а за лекарства на ветераните от войните  – 10 на сто.  

За периода  от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. преведените към НЗОК  суми от наложени санкции е в 

размер на 152 400 лв., при 267 819 лв. за същия период на 2019г. 

За периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г. възстановените от ИМП надвзети суми и лихви по тях са в 

размер на 109 450 лв., при 237 552 лв. през 2019г.  

Разходите за здравноосигурителни плащания се извършват в съответствие със Закона за бюджета за 

РЗОК при спазване на финансовата дисциплина чрез засилване и усъвършенстване на системата на 

вътрешен финансов контрол. Ефективността на бюджетните разходи на касата  може да се представи най-

общо чрез  следните критерии и задачи: 

Усвояване на предоставяните субсидии без отклонения по параграфи и подпараграфи, които да 

налагат промени и корекции в бюджета на РЗОК като цяло.  

Обвързаност на натуралните и стойностни показатели без отклонение на средства в един или друг 

разходен параграф  - доказателство за спазване на финансовата дисциплина при разходване на бюджетните 

средства.  

Съобразеност на здравноосигурителните плащания, от една страна -  с реалните потребности от 

средства, а от друга страна -  с отчета за изразходването на предоставените бюджетни лимити от 

предходния месец, така и с бюджетния план. 

Обективна преценка и разчет на заложените суми по всички бюджетни  

параграфи в рамките на бюджетната година. 

Следене на разходите за БМП по отделни лечебни заведения, отчитане ежемесечно всички 

диспропорции в очакваното усвояване на средствата и актуализиране всяко тримесечие на общите 

договорени стойности на дейностите за БМП на договорите с изпълнителите. 

 

 Разходите за здравноосигурителни плащания се извършват в съответствие със Закона за бюджета 

за РЗОК при съблюдаване на строг режим на икономии и спазване на финансовата дисциплина чрез 

засилване и усъвършенстване на системата на вътрешен финансов контрол. Ефективността на 

бюджетните разходи на касата  може да се представи най общо чрез  следните критерии и задачи: 

Усвояване на предоставяните субсидии без отклонения по параграфи и подпараграфи, които да 

налагат промени и корекции в бюджет на РЗОК като цяло.  

Обвързаност на натуралните и стойностни показатели без отклонение на средства в един или друг 

разходен параграф  - доказателство за спазване на финансовата дисциплина при разходване на бюджетните 

средства.  

 Съобразеност на здравноосигурителните плащания, от една страна -  с реалните потребности от 

средства, а от друга страна -  с отчета за изразходването на предоставените бюджетни лимити от 

предходния месец, така и с бюджетния план. 

Обективна преценка и разчет на заложените суми по всички бюджетни  

параграфи в рамките на бюджетната година. 

 Следене на разходите за БМП по отделни лечебни заведения, отчитане ежемесечно всички 

диспропорции в очакваното усвояване на средствата и актуализиране ежемесечно на договорени стойности 

на дейностите за БМП на договорите с изпълнителите. 

 

 Разходите за здравноосигурителни плащания се извършват в съответствие със Закона за бюджета 

за РЗОК при съблюдаване на строг режим на икономии и спазване на финансовата дисциплина чрез 

засилване и усъвършенстване на системата на вътрешен финансов контрол. Ефективността на 

бюджетните разходи на касата  може да се представи най общо чрез  следните критерии и задачи: 

Усвояване на предоставяните субсидии без отклонения по параграфи и подпараграфи, които да 

налагат промени и корекции в бюджет на РЗОК като цяло.  

Обвързаност на натуралните и стойностни показатели без отклонение на средства в един или друг 

разходен параграф  - доказателство за спазване на финансовата дисциплина при разходване на бюджетните 

средства.  

 Съобразеност на здравноосигурителните плащания, от една страна -  с реалните потребности от 

средства, а от друга страна -  с отчета за изразходването на предоставените бюджетни лимити от 

предходния месец, така и с бюджетния план. 

Обективна преценка и разчет на заложените суми по всички бюджетни  

параграфи в рамките на бюджетната година. 

 Следене на разходите за БМП по отделни лечебни заведения, отчитане ежемесечно всички 

диспропорции в очакваното усвояване на средствата и актуализиране ежемесечно на договорени стойности 

на дейностите за БМП на договорите с изпълнителите. 

 

  12. Контролната дейност в РЗОК - Бургас е свързана с изпълнение на договорите с ЛЗ за 2020 г.  

 

 С цел повишаване качеството на медицинските дейности и спазване на стриктен контрол по 

договорните ангажименти, РЗОК – Бургас осъществи през 2020 г. контролната си дейност в съответствие с 

набелязаните задачи в годишния план и по изпълнение на сключените  договори с НЗОК.  

 Дейността по контрола се извършва в две направления - предварителен и последващ контрол. 
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Контролната дейност в Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас през 2020 г., подпомага 

Директора при организацията и реализацията на доброто управление на средствата по 

здравноосигурителния бюджет на РЗОК, чрез осъществяване на: 

 Контрол по сключването и изпълнението на ИД и извършване на текущ мониторинг на дейността 

на изпълнителите на извънболнична, дентална и болнична медицинска помощ в рамките на правомощията 

на отдел „Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността”. 

 Защита на интересите на задължително здравноосигурените лица (ЗЗОЛ) чрез извършване на 

планови проверки и на проверки по подадени сигнали и жалби, гарантиране на законосъобразността на 

извършената и заплатена медицинска дейност от изпълнителите на извънболнична, дентална и болнична 

медицинска помощ чрез съществуващите контролни процедури.  

 Изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба  и изменение и допълнение на НРД за 

медицински дейности, насочени към оптимизиране на организацията на дейността, подобряване на 

контролната дейност, подобряване ефективността на финансиране на лечебните заведения и защита правата 

на пациентите. 

Показателите за измерване на изпълнението в Годишния план за дейността на РЗОК за 2020 г., са 

представени както следва: 

Броят на извършените проверки през 2020 г. е 871 броя,  с 189 проверки по-малко от извършените 

проверки през същия отчетен период на 2019 г. – 1060 проверки.  

Извършени са общо 38 съвместни проверки с експерти от НЗОК, с 10 повече от извършените през 

същия отчетен период на 2019 г. – 28 проверки. 

През 2020 г. са извършени общо 51 проверки по сигнали и жалби, при 62 проверки по сигнали и 

жалби през 2019 г. 

В следващите таблици и анализи е представена последващата контролна дейност на РЗОК- Бургас, 

осъществявана върху дейността на договорните партньори на НЗОК по параметрите – извършени проверки, 

установени нарушения, наложени санкции и възстановени неправомерно получени суми по видовете 

изпълнители на Извънболнична медицинска помощ, Дентална помощ, Болнична медицинска помощ и 

Аптеки.  

 

 

Таблица № 1 

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ В РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – 

БУРГАС  ПРЕЗ 2020 г.  СПРЯМО  2019 г. 

 
        

  

ИЗВЪРШЕНИ 

ПРОВЕРКИ /в 

т.ч. съвместни, 

по жалби и 

самостоятелни/ 

САМОСТОЯТЕЛНИ 

ПРОВЕРКИ  

ПРОВЕРКИ ПО 

СИГНАЛИ И 

ЖАЛБИ  

СЪВМЕСТНИ 

ПРОВЕРКИ С 

НЗОК  и др. 

ИНСТИТУЦИИ 

  2019 г. 2020 г 2019 г. 2020 г 2019 г. 2020 г 2019 г. 2020 г 

ИБМП 640 472 594 424 37 28 9 20 

ЛЗ ЗА БП 274  250  247  231  24  19  3  0 

АПТЕКИ 146  149   129 127  1   4 16  18  

ВСИЧКО 

ИЗВЪРШЕНИ 

ПРОВЕРКИ: 

 1060 871  970  782  62   51 28  38 

 

Общо извършените проверки през 2020 г. по видове изпълнители са : 

 - 472 проверки на изпълнители на извънболнична медицинска и дентална помощ, при 640 проверки през 

2019 г., с 168 проверки по-малко.  

 - 250 проверки на изпълнители на болнична помощ, при 274 проверки за 2019 г., с 24 проверки по-малко.  

 - 149 проверки на аптеки, при 146 бр.  проверки за 2019 г., с 3 проверки повече.  

 За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., констатираните нарушения от извършените проверки 

на договорните партньори на Районна здравноосигурителна каса - гр. Бургас са общо 1790 броя. За същия 

период на 2019 г. са констатирани общо 3138 броя нарушения. 

За 2020 г. броят на констатираните нарушения по видове медицинска помощ и аптеки  е представен 

в Таблица № 2. 

 

Таблица № 2 

СПРАВКА ЗА ДОПУСНАТИТЕ НАРУШЕНИЯ ПО ВИДОВЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПРЕЗ 2020 г. 

СПРЯМО 2019 г. 
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ОБЩО НАРУШЕНИЯ 

2019 г. 2020 г. 

Всичко допуснати нарушения в ИБМ и ДП : 1624 1132 

Допуснати нарушения в ЛЗ за БП 377 227 

Аптеки 1137 431 

Всичко допуснати нарушения в РЗОК : 3138 1790 

 

 През 2020 г. начислените и внесени суми от наложени санкции по видове изпълнители, спрямо 2019 

г. са представени в следната Таблица № 3. 

 

Таблица № 3 

СПРАВКА ЗА НАЛОЖЕНИ / НАЧИСЛЕНИ  И ВНЕСЕНИ В РЗОК СУМИ ОТ НАЛОЖЕНИ 

САНКЦИИ, СУМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ЛИХВИ ПО ТЯХ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ  

       

  
НАЧИСЛЕНИ ГЛОБИ 
И ИМУЩЕСТВЕНИ 

САНКЦИИ 

ВНЕСЕНИ ГЛОБИ И 
ИМУЩЕСТВЕНИ 

САНКЦИИ 

НАЧИСЛЕНИ СУМИ ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

ВНЕСЕНИ СУМИ ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  

НАЧИСЛЕНИ 
ЛИХВИ  

ВНЕСЕНИ ЛИХВИ 

  2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

ПИМП-ИП 41970,00 32900,00 40620,00 30950,00 5025,93 310,87 5034,89 305,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПИМП-ГП 3100,00 3600,00 3100,00 2750,00 8,15 0,00 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

СИМП-ИП 18150,00 10500,00 16550,00 9750,00 884,11 41,00 884,11 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

СИМП-ГП 1350,00 1750,00 1350,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДКЦ 4750,00 1800,00 4750,00 1710,00 53,77 13,77 53,77 13,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

МЦ 11650,00 9000,00 11650,00 9000,00 28,50 98,00 28,50 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

СМДЛ 2500,00 2100,00 2500,00 2100,00 103,88 12,71 103,88 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

СИМП по 
чл. 14 

50,00 300,00 50,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

КДН - ЦКВЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПИДП-ИП 16450,00 12750,00 16000,00 11950,00 7048,65 6906,48 6943,70 6177,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПИДП-ГП 1350,00 2350,00 1350,00 1950,00 506,17 1151,65 506,17 1106,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДЦ 0,00 450,00 0,00 400,00 0,00 156,54 0,00 156,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

СИДП-ИП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

СИДП-ГП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аптеки 79870,00 43200,00 76120,00 33300.00 22529,24 13716,00 22485,18 9653,11 
1760,2

4 
948,67 

1754,8
9 

730,82 

БМП 89150,00 45650,00 87150,00 44050.00 
208890,5

6 
78942,00 

206764,5
6 

71162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБЩО: 
270340,0

0 
166350,0

0 
261190,0

0 
148610,0

0 
245078,9

6 
101349,0

2 
242812,9

1 
87616,67 

1760,2
4 

948,67 
1754.8

9 
730,82 

 

 

Финансовите резултати за отчетния период на 2020 г. показват, че непосредственият контрол в 

РЗОК – Бургас се изпълнява все по-компетентно и прецизно. Своевременно се възстановяват неправомерно 

получените суми и сумите от наложени санкции на проверените договорни партньори. Повишена е 

ефективността на контрола, професионалните познания и умения на служителите, подобрена е  екипността 

при изпълнение на поставените задачи. 
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Общият брой на подадените писмени жалби в Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас през 

2020 г. са 78 броя, регистрирани съгласно въведената система за управление на жалби. На всички писма, 

сигнали и жалби е отговорено своевременно в законоустановения срок.  

Извършени са общо 51 проверки от контрольори на РЗОК – Бургас, от които: 28 броя проверки на 

изпълнители на ИБМП и ДП, 19 броя проверки на ЛЗ за БП и 4 броя на аптеки. На 1 бр. от жалбите е 

направена проверка по документи.  

- 8 бр. от постъпилите жалби и сигнали не изискват извършването на проверка; 

19 бр. от всички входирани жалби са препратени до друга институция /РЗИ, БЛС, БЗС/ за разглеждане по 

компетентност. 

 

13.Образуваните  съдебни производства за 2020г., по които страна е РЗОК или НЗОК на 

територията на Бургаска област са : 

  I.  Административни производства по АПК: 
 1. В извънболнична помощ:   

 2 бр. висящи производства –  производства пред АС-Бургас и ВАС 

 1 бр. производство – образувани през 2020г. и приключили с влязло в сила решение  

 

 2. В болнична помощ: 

 25 бр. висящи производства пред АС-Бургас и ВАС  

 12 бр. производства – образувани през 2020г. и приключили с влязло в сила решение  

 

3. В аптеки: 

 4 бр. висящи производства пред АС-Бургас и ВАС  

 

 II.  Административни производства по ЗОДОВ: 

 1 бр. висящо производство пред ВАС, което е обжалвано и чака решение  

 

 III.  Производства по ГПК: 

 17 бр. висящи търговски дела пред Районен,  Окръжен, Апелативен съд и ВКС  

 

Утвърждаването на механизмите на здравното осигуряване е ключ към постигане на радикални и 

устойчиви подобрения в здравните резултати и качеството на живота на хората, в качеството на 

предоставените здравни услуги и равнопоставеността при тяхното ползване, в регулирането на 

финансирането и ефективното използване на средствата за здравеопазване. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО БУРГАС 

Приоритет в дейността на РУО — Бургас през 2020 г. бяха дейностите за  повишаване 

качеството на предучилищното и училищното образование, за осигуряване на равен дасrьп и подкрепа за развитие и 

приобщаване в системата на предучилищното възпитание и подготовха и училищното образование на децата и 

младежите, с акцент върху пълноценната социализация за децата и учениците от етническите малцинства, 

както и на тези със специални образавателни потребности и/или хронични заболявания. Друг 

важен приоритет през изминалата година бе преминаване от присъствено обучение към обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС). 

Повишено е качеството на средното образование, осигурен е равен достъп и всеобхватност в 

системата на средното образование, осигурени са условия за организиране и провеждане на качествен 

образователно-възпитателен процес в детеките rрадини, училищата и ЦПЛР н област Бургас. Осигурено е 

материално обезпечаване на обучението на децата и учениците от област Бургас. Осигурени са условия за 

интегриране и за качествен образователен процес на деца със СОП, деца от етнически малцинства и деца в 

неравнастойно полажение. Осигурени бяха условия за преминаване от присъствено обучение към обучение 

от разстояние в електронна среда за по — голямата част от учениците в област Бургас. 
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Формиране и реализиране на лолитики за качествено предучилищно и училищно 

образование през 2020г. 

- Извършени са всички дейности, свързани с осъществяване на държавния план — прием - приемни 

изпити, класиране и записване на учениците. 

- Извършени са текущи проверки на Списък-образец № 1 на училищата, Списък- образец № 2 на детските 

градини и Списък- образец №3 на РЦПППО, ЦСОП, ЦПЛР за учебната 2020/2021 г. 

- Осигурено е методическо подпомагане на учителите за осъществяване на качествен 

образователно-възпитателен процес. 

- Проведени са работни онлайн съвещания с директорите на уцилищата - за организиране и 

провеждане на ДЗИ, за организиране и провеждане на национално външно оценяване. 

 Проведени са работни онлайн съвещания с директорите на училищата и с учителите по 

всички учебни предмети, с ресурсните учители и с учителите, преподаващи в началния етап на основната 

образователна степен, във връзка с новата учебна 2020/2021 година. 

 Проведени са консултации с учители и директори по актуални въпроси на обучението и 

възпитанието на децата и учениците. 

В списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 г. са включени 25 училища от 7 общини 

на област Бургас. 

 Извършен е мониторинг в 22 училища от област Бургас, които са включени в списъка на 

иновативните училища за учебната 2019/2020 г., приет с решение на МС на Република България N 

391/17.07.2017 г. 

 В Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021г. са включени 51 училища от 7 

общини на област Бургас. 

Управление на качеството. 

 Осъществява се системен контрол върху дейността на образователните институции в област Бургас - 

детски градини, училищата, ЦПЛР, РЦПППО, ЦСОП; 

Извършени са планираните тематични и текущи проверки; 

 Извършени са проверки за изпълнение на задължителни предписания; 

 Извършени са проверки по сигнали и жалби. 

Оценяване на резултатите от обучението. 

 Проведено е национално външно оценяване през учебната 2019/2020 г. :   

  в VII клас — в 107 училища с 3810 ученици по БЕЛ, 3809 ученици по математика; 

Национални външни оценявания за IV u X хлас не бяха проведени заради пандемичната 

абстановха свързана c COVІD-19. 

 Организирани и проведени ДЗИ - сесия май-юни 2020 г.: 

I ДЗИ (БЕЛ) - 2831 зрелостници; II ДЗИ - 2370 зрелостници; III ДЗИ  - 28 зрелостници. 

- Организирани и проведени ДЗИ - сесия август-септември 2020 г.: I ДЗИ (БЕЛ) - 235 

зрелостници; II ДЗИ - 152 зрелостници. 

- Организирано е съвместно с ЦОПУО провеждането на национално външно оценяване по 

история и цивилизации в VII хлас (в 3 училища) 
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- Изготвени са анализи на резултатите от проведените национални външни оценявания, 

държавни зрелостни изпити и външни оценявания. 

 Набелязани са мерхи за подобряване на резултатите през следващата учебна година. 

 Проведени са работни срещи за представяне на резултатите от проведените национални 

външни оценявания, държавни зрелостни изпити и външни оценявания. - Извършени са тематични 

проверки в училища с ниски резултати. 

- Проведени са обучения на учители. 

Ориентиране на среднато образование към пазара на труда. 

 Проучено е състоянието на пазара на труда в региона, извършени са проверки на условията за 

осъществяване на обучението по нови профили и професии в училищата. 

 Приемът в професионалните гимназии за учебната 2020/2021 година е съгласуван с Комисията по 

заетостта към Областна управа - Бургас и Дирекции "Бюро пo труда" в областта. 

Информационни и комуникацицнни технологии в българските училища. 

- 82% от училищата в областта имат високоскоростен интернет достъп, 96% са със зони за 

безжичен интернет достъп, 100 % ползват платформи за е-обучение, 100% са обхванати от 

информационно улравленската система на образованието; 

 Оказано е съдействие на училищата за осигуреност с електронни уроци за всички класове; 

 Осигуреност на училищата с антивирусен софтуер. 

Квалификация, кариерно развитие и диференцирано заплащане. 

 Оказано е съдействие при организиране на обучения по НП „Квалификация" - 2020г. - на 

директори на училища и детски градини, заместник — директори и учители; 

- Проведени са семинари с учители по учебни предмети по плана за квалификация на РУО - 

Бургас. 

 Проведени са обучения и работни срещи по проблемите на образованието с управленски 

кадри, учители, педагогически съветници, организирани от РУО - Бургас със съдействието на ДИУУ, ВУЗ и 

други обучителни институции. 

 Педагогически специалисти от област Бургас взеха участие в международни и национални 

конференции и кръгли маси. 

Формиране и реализиране на политики за достъп до качествено образование. 

- изпълняват се дейностите за прилагане на Стратегията за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система; 

- осигурява се превоз на учениците в основната образователна степен до училищата извън 

населеното място; 

 - оказана е методическа помощ на новоназначени учители; 

- Извършено е консултиране и методическо подпомагане на учители, работещи в слети паралелки; 

- Осигурено е безвъзмездно ползване на учебни помагала, учебници и учебни комплекти за 

децата от ПГ и учениците I— VII клас; 

 РУО - Бургас участва в дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите 

па обхващане и съдържане в образователиата система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
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училищна възраст - сформирани са 32 екипа за обход, в които са включени представители на различни 

институции. 

Приобщаващо образование за деца и ученици от етническите малцинства. 

 Извършват се дейностите, предвидени в Плана за изпълнение на Стратегията за образователна 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства; 

 Оказвано е съдействие на директорите на образователните институции за обхват на подлежащите на 

задължително обучение деца и ученици от етническите мащинства; 

 На областно ниво са разработени Мерки за превенция на отпадането от училищно абучение; 

 Оказва се методическа помощ при прилагане на областния План за изпълнение на Националната 

стратегия за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността; 

 Извършване на проверки, събиране, обобщаване на информация от училищата,  

анализ и мерки зa предотвратяване на отпадането от училище и риска от отпадане; 

 Участие на РУО - Бургас при актуализиране на Областна стратегия за образователна 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства; 

 Осигурено е материално обезпечаване на обучениета на децата и учениците от област Бургас; 

 Осигурени са условия за интегриране и на качествен образователен процес на деца и ученици от 

етнически малцинства. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТСБ ЮГОИЗТОК 

 
Съгласно Устройствения правилник на НСИ, председателят на НСИ определя структурата, 

числеността и длъжностните разписания в ТСБ и назначава директора на ТСБ; 

През 2020 г. според утвърдените от председателя на НСИ структура, численост и длъжностно 

разписание, организационно-управленската структура на ТСБ - Югоизток (фиг. 1), е следната: 

 

Фиг. 1. 

Организационна схема на ТСБ - Югоизток, в сила от 01.10.2015 година 

 

 
 

Спазени са регламентираните от Закона за администрацията основни изисквания към 

структурирането на администрацията, в този смисъл ТСБ - Югоизток се състои от обща и специализирана 

администрация. Общата численост в ТСБ – Югоизток е 82 щатни служители, или 12.7% от общата 

численост на 6-те териториални статистически бюра. Последното актуално длъжностно разписание на ТСБ 

- Югоизкок е към 01.11.2020 година. 

Въз основа на утвърденото длъжностно разписание, директорът на ТСБ - Югоизток отговаря за 

изготвянето на поименно разписание на длъжностите. Поименното разписание на длъжностите в ТСБ - 

ДИРЕКТОР 

Отдел 

 „Обща адми-
нистрация”  

Отдел „Статисти-чески 
изследвания - Бургас” 

Сектор „Бизнес 
статистика” 

Сектор „Социална 
статистика и 

анкетни 
проучвания” 

Отдел „Статисти-чески 
изследвания - Сливен” 

Отдел „Статисти-чески 
изследвания - Стара 

Загора” 

Отдел „Статисти-чески 
изследвания - Ямбол” 
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Югоизток се изготвя от началника на отдел „Обща администрация” ежемесечно или при настъпила промяна 

(назначаване, напускане и др.) и е структурирано по следния начин: 

А. Ръководство 

 Директор - 1; 

Б. Обща администрация, в т. ч.: 

 Отдел „Обща администрация” – 7 служители, от които: 1 началник на отдел, 1 главен 

счетоводител, 2 главни експерта, 1 старши експерт, 1 главен специалист и 1 шофьор - 

изпълнител; 

В. Специализирана администрация, в т. ч.: 

 Отдел „Статистически изследвания - Бургас” – 24 служители, в т. ч. 1 началник на отдел;  

o Сектор „Бизнес статистика” – 11 служители, от които 1 началник на сектор, 6 главни 

експерта, 2 старши експерта и 2 младши експерта; 

o Сектор „Социална статистика и анкетни проучвания” – 12 служители, от които 1 

началник на сектор, 3 главни експерта, 3 старши експерта, 3 младши експерта и 2 

главни специалиста. 

 Отдел „Статистически изследвания - Сливен” – 16 служители, от които 1 началник на отдел, 8 

главни експерта, 4 старши експерта, 2 младши експерта и 1 главен специалист; 

 Отдел „Статистически изследвания - Стара Загора” – 20 служители, от които 1 началник на 

отдел, 9 главни експерта, 5 старши експерта, 4 младши експерта и 1 главен специалист; 

 Отдел „Статистически изследвания - Ямбол” – 14 служители, от които 1 началник на отдел, 6 

главни експерта, 3 старши експерта, 3 младши експерта и 1 главен специалист. 

За обезпечаване на работния процес на всеки служител в ТСБ - Югоизток е предоставено работно 

място с персонален компютър, свързан чрез корпоративната мрежа на НСИ с изградения сървърен център и 

централизираните информационни ресурси, с които работи. За всеки служител е определено персонално 

ниво на достъп и лична парола. 

Устройственият правилник на НСИ, създадената вътрешно-организационна структура и 

длъжностно разписание на ТСБ - Югоизток, утвърдени от председателя на НСИ са основните инструменти, 

гарантиращи ефективно управление.  

 

 

I. ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ И ГЛАВНА ЦЕЛ НА ТСБ - ЮГОИЗТОК  

Регламентите на Европейския съюз, ЗСт, Стратегията за развитие на Националната статистическа 

система на Република България, 2013 - 2017 г., изменена чрез удължаване до 2020 година, Устройственият 

правилник на НСИ, Националната статистическа програма (НСП), Законът за преброяване на населението и 

жилищния фонд в Република България през 2021 година, са правната рамка за развитие и постигане на 

поставените цели и произтичащите от тях конкретни функции и задачи. 

Съгласно чл. 34 от ЗСт, ТСБ – Югоизток е второстепенен разпоредител с бюджет към НСИ и 

осъществява: 

1. провежда държавната политика в областта на статистиката на територията на региона, в който 

се намира; 

2. осъществява събирането и обработването на статистически данни за изследванията, предвидени 

в НСП, от респондентите (статистическите единици) на територията на региона, в който се намира; 

3. събира, обработва и разпространява статистическа информация на основата на утвърдени 

методологии и методики за провеждане на статистически изследвания, включени в НСП, и по заявки на 

потребители; 

4. осъществява контрол и координация на изпълнението на статистическите наблюдения на 

територията на региона, в който се намира; 

5. поддържа постоянен контакт с ЦУ на НСИ, което осъществява цялостното ръководство по 

планирането и провеждането на статистическите изследвания чрез специализирани отдели; 

6. предава и получава данни на и от други структури на НСИ съгласно Правилника за 

разпространение на статистически продукти и услуги. 

 Мисията на Националната статистическа система на Република България (НСС), е да 

осигурява безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието и тенденциите в 

развитието на икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда.  

 Визията за развитието на НСС до 2020 година: да произвежда и предоставя на всички 

групи потребители статистически продукти и услуги с високо качество, произведени по хармонизирани 

европейски методологии и стандарти.  

Мисията и визията за развитие се осъществяват при спазване на Фундаменталните принципи на 

официалната статистика на Организацията на обединените нации (ООН) и на принципите, залегнали в 

Кодекса на европейската статистическа практика. 

 Главната цел е да се усъвършенства разработването, производството и разпространението 

на качествена статистическа информация за всички групи потребители, съобразно техните информационни 

нужди 

На база „Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България, 

2013 - 2017 г., изменена чрез удължаване до 2020 година ”, през 2020 г. ТСБ - Югоизток утвърди „Годишни 

цели и приоритети за 2020 година”. 
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Основните цели и приоритети, за чието осъществяване целият екип работи активно през 

изминалата година, са: 

1. Организиране, координиране, провеждане и контрол на статистическите изследвания на 

територията на Югоизточен район, включени в НСП за 2020 г. в съответствие с утвърдените методологии и 

указания от ЦУ на НСИ. 

2. Осигуряване на необходимата качествена статистическа информация за всички групи 

потребители на територията на Югоизточен район. 

3. Използване на програмни и технически средства за подобряване качеството при получаване и 

обработка на първичните данни. 

4. Мониторинг и управление на качеството на статистическите процеси и продукти в ТСБ - 

Югоизток. 

5. Повишаване на професионалния и организационния капацитет на служителите в   ТСБ - 

Югоизток. 

Допълнително, на основание заповед на председателя на НСИ, директорът на ТСБ - Югоизток 

организира подготовката на почивните бази на НСИ в гр. Приморско и гр. Китен, като осъществява 

следните задачи: 

1. Организира подготовката на почивните бази за използване; 

2. Организира използване на почивните бази съобразно правилата, определени с вътрешните и 

общите нормативни документи; 

3. Организира и контролира стопанисването на почивните бази; 

4. Организира в съответствие с действащите правила закупуването и отчитането на 

необходимите за нормалното функциониране на базите консумативи; 

5. Осъществява контрол върху действията на обслужващия персонал и други лица и организации, 

имащи отношение към обслужване на базите за използване, осъществява и контролира 

дейности по стопанисването. 

За целта директорът възлага на служителите от отдел „Обща администрация“ извършването на 

допълнителни дейности. Всички допълнителни дейности се извършват при свръхнатоварване на 

служителите през периода на почивния летен сезон. 

 

III. ПРОИЗВОДСТВО НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

През 2020 г. ТСБ - Югоизток се изправи пред предизвикателствата, породени от COVID-19. 

Кризата затрудни анкетните проучвания на домакинствата. Ръководството на ТСБ - Югоизток мобилизира 

всички достъпни източници за получаване на първична  информация, предприе мерки за справяне с кризата, 

организира дистанционна работа, ползване на платен и/или неплатен отпуск от служителите, закупи и 

предостави на служителите дезинфектанти, ръкавици и предпазни маски. 

Усложнената епидемиологична обстановка породи съществени трудности пред подготовката на 

най-мащабното статистическо проучване: Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. 

Пробното преброяване се проведе само чрез използване на един метод за събиране на данни – онлайн, чрез 

попълване на електронна преброителна карта. 

Невъзможността да се проведе пробно преброяване с преброители е сериозно предизвикателство 

в подготовката за провеждането на същинското преброяване. На практика не се тестваха организацията на 

теренната работа, взаимодействието с други администрации ,ангажирани с провеждането на преброяването, 

както и съдействието на управителите на етажна собственост. 

Не се проведоха обучения на преброители и контрольори, което намалява възможността за оценка 

на ефективността, продължителността и качеството им. 

Голяма част от инструментариума не беше тестван. Не бяха тествани обр. ПНЖ2 и ПНЖ3 - 

основни документи, свързани с теренната работа. Не беше тестван инструментариумът за провеждане на 

контролните изследвания за точността на регистрацията и пълнотата на обхвата. На изследването за 

точността на регистрацията се разчиташе за оценка на разработената методология за извличане на данни и 

формиране на категорията „семейство“ 

Пробният предварителен обход се проведе, но също беше засегнат от разпространението на 

COVID-19.  

Поради епидемиологичната обстановка бяха отменени присъствените обучения на обучители за 

предварителния обход, планирани за месец юли, като всички обучения бяха слети в онлайн обучителни 

сесии, които се проведоха в периода между 07 – 20 юли 2020 година. В допълнение появиха се единични 

случаи на положителни резултати за COVID-19 в общинските администрации, което възпрепятства 

обучението на регистраторите и навременното започване на предварителния обход по места. Всичко това 

значително увеличи периода за подготовка и доведе до закъснение на старта на предварителния обход. 

Епидемиологичната обстановка и съществуващите в тази връзка притеснения в населението 

значително повлияха и на кампанията по набиране на преброители и контрольори. В предварително 

определения срок не можа да се набере необходимия брой преброители и контрольори. Наложи се 

удължаване на срока, което доведе до допълнително изоставане от първоначалния график на преброяването.  

Благодарение на експертите от ТСБ и създадените по места добри екипи на областните и 

общинските преброителни комисии, се създаде необходимата организация и бяха предприети всички 

възможни мерки и действия за поетапното преодоляване на тези проблеми.  
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На основание ЗСт и в съответствие с Общия модел на статистическия производствен процес 

(GSBPM), ТСБ - Югоизток получава, събира, обработва, съхранява индивидуални данни и статистическа 

информация, анализира, предоставя и разпространява статистическа информация. През 2020 г. 

получаването и събирането на данни се осъществява в съответствие с НСП за 2019 г., приета от 

Министерски съвет с Решение № 42 от 25.01.2019 г. Обн., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019. и НСП за 2020 приета от 

Министерски съвет с Решение № 19 от 17.01.2020 г. Обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2020 година. 

Въпреки COVID-19 кризата, статистическите изследвания, провеждани на територията на 

областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, бяха извършени при стриктно спазване на методологии, 

политики и процедури, утвърдени от председателя на НСИ. Допълнително, в рамките на отделите, 

ежемесечно бяха утвърждавани вътрешни спомагателни графици. Статистическата информация, която се 

събра, бе в областта на икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда. ТСБ - Югоизток 

проведе успешно, качествено и в срок всички изследвания, залегнали в НСП за 2019 и НСП за 2020 г., за 

които няма изрични указания за отлагане, 

Създадената в ТСБ - Югоизток организация на работата, гарантираше срочно и качествено 

изпълнение на статистическата дейност, поради следните причини: 

1. Уточняването на извадките се извършваше при стриктно спазване на методологичните 

изисквания, в потвърждение на което са представени 4 докладни записки от началниците на отдели от 

специализираната администрация. 

2. В изпълнение чл. 20 от Закона за статистиката, служителите своевременно и писмено 

уведомиха всеки един от респондентите, включени за участие в извадково изследване, както за целта на 

провеждащото се наблюдение, правата и задълженията на респондентите, сроковете и начините на 

предоставяне на информация, така и за гаранциите за опазване на тайната на предоставените данни.  

3. През 2020 г. продължи да функционира създадената Единна входна точка на подаване на 

годишната данъчна декларация и годишният отчет за дейността (ГОД) в НАП, която бе популяризирана от 

ТСБ - Югоизток чрез медиите и чрез съобщения на таблата на отговорните институции. Актуализацията на 

ИСБС допълнително улесни трансфера на данни между респонденти и НСИ, като едновременно с това 

допринесе за намаляване натовареността на респондентите, повишаване качеството на статистическата 

информация и осигуряване навременна, актуална и широкодостъпна информация, при опазване на 

статистическата тайна. ТСБ – Югоизток бе планирало за 2020 г. индикатор над 90.6 %. относителен дял на 

онлайн отчетените респонденти в ИСБС и отчете напълно постигната цел - преизпълнение на индикатора с 

2.4 процентни пункта, до 93.0% .  

4. Продължи консултирането на респондентите, включени в месечните и тримесечните 

бизнес наблюдения, за работа с Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” и агитирането 

им за подаване на отчетите онлайн. Като индикатор за 2020 г. ТСБ – Югоизток планира 53.4 % относителен 

дял на онлайн отчетените респонденти в ИСКБС. В края на отчетния период  - отчете задоволително 

постигната цел - спад на индикатора с 1.3 процентни пункта, до 52.1% .  

5. Регулярно бяха изпращани методологически указания до всеки респондент, с акцентиране 

на често допускани грешки, телефони и имена на компетентни служители за контакт.  

6. Определените ръководители/отговорници на статистически наблюдения, извършвани сред 

населението, попълваха тримесечно въведената в ТСБ - Югоизток справка за контрол на обхвата и 

неанкетирани единици по видове причини. За 2020 г. бе постигнат следния обхват по видове изследвания: 

a. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението – увеличение с 2.5 

процентни пункта до 85.8 %; 

b. Наблюдение на потребителите – спад с 3.1 процентнти пункта, до 88.0 %; 

c. Работна сила – спад с 9.8 процентни пункта до 68.9 %; 

d. Наблюдение на домакинските бюджети – спад с 3.4 процентни пункта до 96.6 %. 

Спадът се дължи в най-голяма степен на негативните фактори, свързани с Covid-19 пандемията. 

7. Отговорниците и/или началниците на сектори/отдели извършиха над 440 проверки за 

достоверност на данните на терен. Не са открити пропуски. 

8. Осъществяваше се ежедневен контрол за спазване на графика за изпращане на 

статистически обработки в ЦУ на НСИ;  

9. Продължи да се работи за повишаване качеството на информацията в Информационна 

система „Демография”, чрез създаване добри отношения на сътрудничество с РЗИ, служба ГРАО и 

общините в четирите административни области. 

10. Задачите бяха възлагани при спазване на субординацията, непрекъснато осъществяван 

контрол и обратна връзка. Издадени бяха 202 заповеди., утвърдени - 48 пътни графика на служебните 

автомобили. 

11. Извърши се интеграция на Системата за управление на качеството съгласно стандарта ISO 

9001 и Системата за управление на информационната сигурност съгласно стандарта ISO 27001. На 

внедрената Интегрирана система за управление беше извършен външен сертификационен одит, в резултат 

на който получихме сертификат за качеството и сигурността на информацията на дейностите по събиране, 

обработка, анализ и разпространение на статистически продукти и услуги съгласно двата стандарта ISO 

9001:2015 и ISO 27001. 

12. Във връзка с повишаването на квалификацията на служителите, съобразно плана на НСИ, 

бе разработен План за обучение на служителите на ТСБ - Югоизток през 2020 година. При разработването 

на плана бяха взети под внимание специфичните потребности, свързани с развитие на методологията и 

обогатяване на съдържанието на съществуващите изследвания чрез въвеждане на допълнителни модули и 

показатели. В този смисъл бяха планирани семинари, свързани с модернизиране на изследванията в НСП. 
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13. През 2020 г., съобразно Плана, бяха проведени общо 55 обучения и са обучени 511 

служители на ТСБ – Югоизток.. Изчисленият средногодишен брой обучения на един служител в ТСБ - 

Югоизток за 2020 г. е 6,3. 

14. Проведоха се тримесечни (присъствени и неприсъствени) заседания на Ръководния състав. 

Поддържаше се непрекъсната връзка чрез телефон и имейл, в т.ч. за обсъждане на вероятни рискове и 

вземане на решения за предприемане на мерки за тяхното овладяване;  

15. Извършиха се над 10,5 хиляди консултации по телефон, чрез Кол-център и при посещение 

в ТСБ.  

16. Поддържаше се добро сътрудничество с институциите на територията на региона- писма 

до РД на МВР и кметства за уведомяване, относно провеждани сред населението статистически изучавания.  

17. Поддържаше се добро взаимодействие с ЦУ на НСИ, в т. ч. своевременно са изпращани 

докладни записки до ръководството на НСИ;  

18. Поддържаше се добро сътрудничество с областните и общинските администрации в 

областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, в т.ч.: 

а. Тържествена церемония за връчване грамоти от Областния управител на област Бургас на 

участниците в Националния кръг на Третата Европейска олимпиада по статистика за ученици 2019/-2020 

година; 

б. Определени отговорни служители участваха в заседания на Постоянна комисия по заетост 

към Областен съвет за развитие, област Бургас; Комисия по заетост към Областен съвет за развитие, област 

Сливен; Комисия по заетост към Областен съвет за развитие, област Стара Загора; Комисия по заетост към 

Областен съвет за развитие, област Ямбол. 

в. Взехме участие в Работна среща на Областната координационна група за Учене през целия 

живот, област Бургас; 

г. Взехме участие в VII-ма поредна среща на жените от науката и бизнеса, организирана от 

Търговско-индустриална камара - Бургас и Регионален академичен център - Бургас. 

д. Определени отговорни служители участваха в заседания на Областните комисии по 

преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. в областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. 

е. Организирахме и взехме участие в проведените заседания на Областните и Общинските 

преброителни комисии във връзка с Преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г. в 

областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. 

 

IV. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

Резултатите от статистическите изследвания, включени в НСП, са достъпни за всички. Сроковете, 

формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат. 

През 2020 г. ТСБ допринесе за адекватното, навременно и точно информиране на широката 

общественост за резултатите от статистическите изследвания на регионално ниво, чрез: 

1. Медийни изяви във връзка с актуални статистически събития и данни. 

2. Изготвяне на прессъобщения, по график въз основа на публикувани в сайта на НСИ 

регионални данни. ТСБ – Югоизток е регионалната структура на НСИ, изготвила и публикувала в сайта на 

НСИ най-голям брой регионални прессъобщения и анонси за 2020 г.- 207 броя.  

3. Анкетно проучване на удовлетвореността на медийните ни партньори от съвместното 

сътрудничество. 

4. Мултиплициране на регионалните прессъобщения, разпространявани и чрез бюлетини и 

сайтове на областните администрации; 

5. Популяризиране иновативни продукти за разпространение на статистическа данни, които 

са поместени на официалния сайт на НСИ, в т.ч. Инфостат. 

 

V. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

Извършените през 2020 г. проверки/одити от Служба по пожарна безопасност – Стара Загора, 

Дирекция „Държавен архив“ – Бургас и RINA България, бяха ефективни инструменти в работата и 

предпоставка за добро административно – организационно, финансово - счетоводно и стопанско  

управление на ТСБ - Югоизток. 

Всички препоръки бяха изпълнени в срок.  

Мерките и дейностите, които ръководството на ТСБ предприе бяха в резултат на задълбочен 

анализ на рисковете, което е гаранция за целесъобразност и законосъобразност.  

През 2020 г. не са постъпили сигнали за конфликт на интереси на служители от ТСБ - Югоизток. 

Няма наложени дисциплинарни наказания. 

Изготвените и съгласувани работни планове, бяха изцяло съобразени с целите на ТСБ – 

Югоизток, както и индивидуални планове за обучение. Междинните срещи се проведоха в съответствие с 

утвърдени от директора графици. Съгласно НУРОИСДА, през м. януари 2021 г. бяха проведени 

заключителни срещи за 2020 г. с всички подлежащи на оценяване служители. Няма постъпили жалби. 

 

VI. ИНИЦИАТИВИ 
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2020 година беше година, в която чествахме 140 години от създаването на българската статистика, 

година наситена със събития допринасящи за добрия имидж на институцията и укрепващи екипността на 

служителите: 

 На 25 юни 2020 г. , при спазване на противоепидемичните мерки, ТСБ- Югоизток отбеляза 140 

годишния юбилей от създаването на българската статистика с тържествена церемония в голямата зала на 

Областна администрация – Бургас, на която директорът на ТСБ - Югоизток връчи благодарствени писма и 

юбилейни значки на директори на училища/институции и специално на областния управител и заместник- 

областния управител на област Бургас, за ангажираността, дългогодишното и ползотворно 

сътрудничество, във връзка с активното участие на младите хора в инициативите на НСИ. Бяха връчени 

грамоти на 18 ученици и техните ментори, класирани на втория етап от Националния кръг на третата 

Европейска олимпиада по статистика.  

 Направиха се дарения на над 5 хиляди статистически издания на „Регионален държавен архив“- гр. 

Бургас и на Регионална библиотека „П. К. Яворов“- гр. Бургас, - сериозен принос на НСИ за нарастване 

дела на архивния и библиотечния фонд със статистическа насоченост на обществено достъпните читални 

и библиотеки в област Бургас и възможност да се провокира по-голям интерес към статистически данни и 

анализи. 

 В градовете Стара Загора и Сливен служителите засадиха дървета на обществени места и паркове, 

които станаха част от символичната „статистическа гора“ в цялата страна. 

 Продължи традицията всички новопостъпващи служители да се приемат в ТСБ – Югоизток с 

официална церемония, а излизащите в пенсия – да се изпращат тържествено, с благодарствен плакет.  

 

VII. ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ 

Пред ТСБ - Югоизток предстоящите основни задачи са свързани, както с изпълнението на 

включените в НСП за 2020 и в НСП за 2021 година статистически изследвания, така и с подготовката по 

провеждането на най-мащабното статистическо наблюдение – „Преброяване на населението и жилищния 

фонд в Република България“, във връзка с което с Решение № 61 от 21.01.2021 г. на Министерския съвет бе 

определен нов критичен момент и период за провеждане, както следва: 

Преброяването на населението и жилищния фонд ще започне в 0:00 часа на 7 септември 2021 г. и 

ще приключи в 20:00 часа на 3 октомври 2021 г., като: 

 преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 

0:00 часа на 7 септември 2021 г. до 24:00 часа на 17 септември 2021 г.; 

 преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се 

извърши от 8:00 часа на 18 септември 2021 г. до 20:00 часа на 3 октомври 2021 година 

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са 

направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне 

на статистическата информация на потребителите. 

В организационен план усилията на ръководството на ТСБ - Югоизток ще продължат да се 

насочват към прилагане на гъвкавост при разпределяне и преразпределяне на работата между 

служителите в отделите, между отделите „Статистически изследвания”, и за оптимизиране на 

събирането и обработването на статистически данни. 

Особено внимание ще обърнем на оптимизирането на административната работа и укрепване на 

административния капацитет обстановка, в т.ч. използване на натрупания опит, знания и възможности на 

служителите в трудовия процес, при постигане етична работна среда, в която всеки да проявява 

креативност, иновативност и умения за работа в екип. Не на последно място в условията на 

предизвикателствата от условията, свързани с епидемичната обстановка ще продължим да търсим най-

правилните решения за изпълнение на задачите при опазване на здравето и живота на служителите и 

гражданите, с които работим. 

Спазването на нормативната уредба, ефективното управление и контрол, високата образованост на 

служителите и желанието им за развитие, изява и самоусъвършенстване, са ключови фактори за 

изпълнението на поставените цели. С това непрекъснато ще допринасяме за развитието и утвърждаването 

на ТСБ - Югоизток не само като устойчива и надеждна структура в системата на НСИ, но и като образцова 

администрация в териториален план, което е не само професионално предизвикателство, но и осъзната 

отговорност за всички нас! 

 

ДОКЛАД НА ДЕЙНОСТТА НА РИОСВ 

 
През 2020 г. експертите на РИОСВ – Бургас са извършили 1799 бр.проверки , от които 1103 бр. 

планови и 696 бр. извънредни по компоненти и фактори на околната среда. По време текущия контрол са 

дадени 558 бр. предписания.Извънплановите проверки са извършени във връзка с: 

 Постъпили жалби и сигнали – 306 бр.; 

 Изпълнения на предписания – 67 бр.; 

 По заповед/писма на Министъра на околната среда и водите – 98 бр.; 
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 Други –225 броя ( прокурорско разпореждане, писма на МВР, процедури по издаване на 

разрешителен и регистрационен документ, измервания, спиране на санция, пломбиране и др.) 

Взето е участие в държавни приемателни комисии (ДПК) – 95 броя и в 26 броя Експертни съвети, 

1 брой обществено обсъждание на Доклад по ОВОС, комисии и работни групи.  

Част от постъпилите жалби и сигнали, които не са в компетенциите на РИОСВ-Бургас, са 

препратени на отговорните институции. 

Постигната е висока степен на изпълнение на плана за контролната дейност в сложната 

епидемиологична обстановка свързана с пандемията от COVID-19. 

  

В резултат на 2458 броя внесени писмени уведомления по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, 90 броя искания за издаване на решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, 9 бр. доклади за 

ОВОС и проведени процедури по реда на глава шеста от ЗООС през 2020 г. са издадени: 

 

 707 броя писмени отговори на уведомления по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения; 

 Издадени са 108 бр. решения за прекратяване на процедурата по ОВОС, от които 8 бр. с 

констатирана недопустимост на инвестиционното предложение и 100 бр. за непредставена допълнителна 

информация и по желание на възложителя; 

 118 броя указания за провеждане на процедура по преценяване необходимостта от ОВОС; 

 3 броя указания за провеждане на процедура по задължителна ОВОС; 

 2 броя указания за провеждане на процедура по ОВОС след решение с характер „да се 

извърши ОВОС“; 

 73 броя Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 2 бр. от които 

са с „характер да се извърши ОВОС“; 

 Издадени са 1 бр. решения по ОВОС, с характер „Одобрява“ и 1 бр. 

 В резултат на 412 броя внесени писмени уведомления по чл. 8 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на екологична оценка /ЕО/ на планове и програми, 13 броя искания за издаване на 

решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на планове и програми, 1 бр. искане за 

издаване на становище по ЕО и проведени процедури по реда на глава шеста от ЗООС през 2019 г.  са 

издадени: 

 40 броя указания за провеждане на процедура по преценяване необходимостта от ЕО; 

 2 броя указания за провеждане на процедура по задължителна ЕО; 

 19 броя Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер „да не 

се извършва ЕО“ ; 

 7 бр. решения за прекратяване на процедурата по ЕО след писмено заявление от страна на 

възложителите. 

 

През отчетния период са: 

 изготвени 2237 становища по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за инвестиционни 

предложения, планове, програми и проекти; 

 изготвени 58 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на 

планове, програми, проекти и ИП върху защитени зони (по Наредбата за ОС); 

 изготвени 5 решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост (по 

Наредбата за ОС); 

 изготвени 1 бр. положителна оценка на доклад за оценка степента на въздействие на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони. 

 издадени 208 регистрационни карти на екземпляри по чл. 90 от ЗБР (Конвенция по 

международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора – CITES);  

 издадена е 1 регистрационна карта на диво животно по реда на чл. 22 от Закона за защита на 

животните; 

 заверени 11 разрешителни, издадени по реда на Наредба № 8, към чл. 51 ЗБР; 

 издадени 16 становища за съгласуване на дейности в ЗТ по параграф 7 от ПЗР на Закона за 

защитените територии; 

 изготвени 47 становища за допустимост на планове, програми, проекти или инвестиционни 

предложения спрямо режима на дейностите в защитени територии; 

 изготвени 23 становища до физически и юридически лица на основание §25, ал. 3 от ПЗР на 

ЗУЧК и Заповед №РД-299/29.08.2013 г. на министъра на ОСВ за наличие на дюнни природни 

местообитания; 

 

През 2020 година в съответствие със Закона за управление на отпадъците са: 

 Утвърдени 382 бр. работни листи за класификация на отпадъците на 140 дружества. 

 Заверени 295 бр. отчетни книги за отпадъци съгласно Наредба № 1 от 2014 г., и са издадени 

становища на 201 фирми. 
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 Издадени 13 бр. становища на 9 фирми относно документи за основно охарактеризиране на 

отпадъците. 

 Във връзка с преустановяване образуването на отпадъци са прекратени 132 броя работни 

листи за класификация на отпадъците на 14 броя фирми. 

 Дадени становища и съгласувани 2 бр. планове за приемане и обработване на отпадъци от 

корабоплавателна дейност. 

 Изготвени 10 броя съгласувателни писма до ИА „Морска администрация“ за 10 бр. 

пристанища. 

 Издадени 6 бр. Разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 10 бр. 

Разрешения за изм. и доп. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, прекратено е действието на 

4 бр. Разрешения, направен е отказ на 1 фирма за издаване на разрешение за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци и е отнето разрешението на 1 фирма- общо 22 броя. 

 Издаден е 1 бр. регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци, 1 бр. регистрационен документ за изм. и доп. за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци, прекратено е действието на 4 бр. регистрационни документа – общо 6 броя.  

 Издадени нови 25 бр. регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци, 37 бр. регистрационни документа за изм. и доп., направен е отказ на 3 бр. 

заявления – общо 65 броя. 

 Прекратена процедурата за издаване на решение за  разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци на 1 фирма и за изменение и допълнение на регистрационен документ за 

събиране и транспортиране на отпадъци на 3 фирми – общо 4 броя.  

 

През 2020 година в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух са /ЗЧАВ/: 

 Утвърдени 32 бр. схеми на пробоотборни точки за измерване на емисиите от неподвижни 

източници; 

 Издадени 13 бр. решения за утвърждаване на планове за управление на разтворители; 

 Издадени 2 бр. удостоверения по чл. 30 л от ЗЧАВ; 

 40 бр. становища за внос по приложение № 3 към чл. 8/1/ от Инструкция за взаимодействие 

между МОСВ и Агенция „Митници“ и 2 бр. становища за извършване на стоков контрол за установяване на 

състоянието на отнетите и изоставени в полза на държавата стоки, съдържащи ненапълно хлорирани 

хлорфлуор въглеводороди; 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  и 

Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната 

среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения са 

наложени или актуализирани 88 броя санкции за замърсяване на водни обекти  (при 93 бр. през 2019 г.) 

 

 наложени текущи месечни  - 41 бр. 

 наложени еднократни - 1 бр. 

 отменени - 33 бр. 

 намалени - 9 бр.  

 спрени – 3 бр. 

 възобновени - 1 бр. 

 

За констатирани нарушения са съставени 129 акта за установяване на административни 

нарушения (АУАН), издадени са 114 наказателни постановления. 

През отчетния период са проведени 10 бр. информационно-образователни кампании за 

обществеността. Извършено е организиране и провеждане на 27 бр. форуми, семинари, изложби, открити 

уроци, конференции, конкурси и залесителни акции. 

През 2020 г. в РИОСВ – Бургас са постъпили 27 броя заявления за достъп до обществена 

информация. Заявители са кметове на общини, неправителствени организации, юридически лица, граждани. 

На 25 заявления за достъп до обществена информация е издадено решение за достъп до информация  

През 2020 г. са освободени част от натрупаните средства от отчисления по чл. 64 и обезпечения 

по чл. 60 от ЗУО на следните общини:  

община Бургас  

1 033 680,19 лв. за финансиране на проект „Изграждане на анаеробна инсталация“ 

3 039 334,78 лв. за изгражадане на 2 клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово-

запад“ 

178 800 лв за закупуване на употребяван ПСМ верижен багер; 

689 870 лв. за борба с COVID 19 след съгласуване с Министъра на околната среда и водите 

165 000 лв. – за 5 бр. мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата с 

електронно отчитане на предадените количества; 

община Айтос 

469 926,07 лв. за изгражадане на 2 клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово-

запад“ 

228 357,48 лв. за рекултивация на депо за неопасни отпадъци Айтос;   

община Руен 
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319 677,60 лв. лв. за изгражадане на 2 клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово-

запад“ 

42 715,37 лв. за дофинансиране рекултивацията на депо за неопасни отпадъци Руен; 

община Средец 

218 979,16 лв. лв. за изгражадане на 2 клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово-

запад“ 

община Несебър 

 320 176,00 лв. за рекултивацията на депо за битови отпадъци в местност „Чешме тарла“, землище 

на с. Равда, община Несебър; 

 35 031,93 лв. за изграждането на подземни контейнери; 

     С мотивирана заповед № РД-220 е разрешено намаляването на 50 % от отчисленията по чл. 64 

на Община Несебър. 

община Камено 

48 775,20 лв. за закупуване на специализирани съдове за отпадъци; 

100 000 лв. за изгражадане на 2 клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово-запад“ 

община Карнобат 

 338 059,06 лв. за изгражадане на 2 клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово-

запад“  

 23700 лв. за закупуване на шредер за биоразградими отпадъци  

община Сунгурларе 

 39 160,51 лв. за изгражадане на 2 клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово-

запад“ 

 13 744,80 лв. за закупуване на 2 бр. сметосъбиращи автомобили;  

 10 413,53 лв. за закупуване на 3 бр. пиезометри за рекултивираното депо за неопасни отпадъци 

Сунгурларе; 

 17 040 лв. за закупуване на съдове за отпадъци; 

община Поморие 

 227 330,14 лв. за изграждането на анаеробна инсталация; 

 923 868,26 лв. за изгражадане на 2 клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци „Братово-

запад“; 

319 440 лв. – за закупуване на 2 бр. многофункционални автомобили, окомплектовани с метачно 

устройство, смукател и сметосъбиращ бункер за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската 

система по озеленяване;  

           

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 

 

 В Областна дирекция на ДФ „Земеделие” – Бургас постъпи Ваше писмо с № 91-97-18 от 

12.02.2021г. и наш вх. № 02-020-6800/3657 от 16.02.2021г., във връзка с изготвянето на годишен доклад за 

дейността на Областна администрация Бургас. С писмото изисквате кратък доклад за дейността на ОД на 

ДФ „Земеделие“ - Бургас, ведно с попълнени Приложение № 1 „Цели на администрацията за 2021г.” и 

Приложение № 2 „Отчет за изпълнение на целите за 2020г.”. 

 Във връзка с изложеното, представям на Вашето внимание доклад за дейността на дирекцията за 

2020г. 

Областна дирекция на ДФЗ - Бургас е териториална структурна единица на ведомството, 

изпълняваща функциите на Разплащателна агенция, свързани с прилагане на мерките от ПРСР, схемите и 

мерките за директни плащания и схемите, мерките и програмите, администрирани от дирекция 

“Селскостопански пазарни механизми“, както и функции, свързани с прилагането на държавните помощи в 

областта на земеделието, предоставянето на целеви кредити и счетоводното отчитане на средствата по 

отпуснатите държавни помощи и краткосрочни кредити. 

 През изминалата 2020 година ОД на ДФЗ - Бургас работи по изброените по-долу схеми, мерки и 

програми, в подкрепа на дейността на земеделските производители, които допринасят за развитието и 

подобряването на конкурентоспособността на техните стопанства.  

Дирекцията администрира обработката на документи по следните направления: 

1. Кампания за директни плащания на площ 2020г. – 4 805 заявления за подпомагане са подадени в 

Общинските служби „Земеделие“, които в последствие са приети и обработени в ОД на ДФЗ - Бургас.  
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2. Mярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни 

предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014 – 2020г. – 

приети и обработени 2 281 заявления за подпомагане по подмерки Ковид 1 и Ковид 2. 

 

3. По линия на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. -  187 проектни 

предложение и процедури по подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по 

процедура № BG06RDNP001-6.007 през ИСУН, 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по 

процедура № BG06RDNP001-6.001 през ИСУН и 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ са обработени и приключени през годината. Разгледани са и 60 

искания за промени по сключени административни договори за БФП. 

През 2020г. са приети и обработени 38 заявления за подпомагане/плащане по мярка 14 „Хуманно 

отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020г. и 8 заявления по подмярка 21.3 "Извънредно временно 

подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители 

COVID 3". 

 

4. По линия на селскостопанските пазарни механизми – приети и обработени са: 

 -  45 заявления за регистриране на договор/анекс/прекратявяне за доставка на мляко; 

 - схема „Училищно мляко” – подадени 50 заявки за плащане за учебната 2019/2020 година от 10 

заявители, получили акт за одобрение; 

- схема „Училищен плод” – подадени 48 заявки за плащане за учебната 2019/2020 година от 10 

заявители, получили акт за одобрение;  

- Национална програма по пчеларство за периода 2020 – 2022г. – 95 заявления за подпомагане за 

пчеларската 2020 година, със сключени 89 договора за финансова помощ; 

- Национална програма по пчеларство за периода 2020 – 2022г. – приети и обработени 109 

заявления за подпомагане за пчеларската 2021 година. 

 

5. По линия на краткосрочните схеми за подпомагане, дирекцията извърши прием и обработка на 

заявления за: 

- Отсрочване на кредити в сектор „Животновъдство”, предоставени през 2008г., 2009г., 2010г. и 

2012г.; 

- Държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, 

извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на 

последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“ – погасени 76 кредита, 

отпуснати в периода 2008 – 2012г.; 

- Схеми за предоставяне на "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за 

хуманно отношение към птиците" и "Помощ за реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към свинете"; 

- Държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани 

с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните 

насаждения през зимния период“; 

- Схема за предоставяне на „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при 

застраховане на селскостопанска продукция“; 
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- Държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с 

изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по 

картофите от сем. Телени червеи““; 

- Схема за предоставяне на „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и 

за определяне продуктивността и генетичните качества на животните през 2020г.”; 

- „Минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 от 17 декември 2013г. на 

преработвателни предприятия за организиране изкупуването на череши в това число вишни) 

реколта 2020 за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика, 

съхранение на готова продукция и други операции, свързани с преработката на череши и 

вишни“; 

- Държавна помощ „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по 

стандарта GLOBALG.A.P.“; 

- „Индивидуална минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 от 18 

декември 2013г. на земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за 

контрол за съответствие във връзка с участие в схема за качество Защитено наименование за 

произход (ЗНП) „Странджански манов мед“/„Манов мед от Странджа“; 

- „Помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 от 17 декември 2013г. на 

преработвателни предприятия за компенсиране на част от разходите свързани с транспорт, 

логистика, съхранение на готова продукция и други операции по преработката на праскови и 

нектарини, сливи, малини, домати, пипер и патладжан - реколта 2020г.“; 

- „Държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на регистрираните по 

Наредба №3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце 

майки и/или кози майки“; 

- Държавна помощ “Помощ de minimis съгласно Регламент  (ЕС) № 1408/2013 на  

регистрираните по Наредба  3 от 1999г. земеделски стопани, отглеждащи пчели през 2020г.“; 

- „Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 

от 1999г. земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна 

роза, както и земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%“; 

- „Държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за компенсиране на щети 

от пожар, през 2020г. в обл. Хасково“; 

- Схема за предоставяне на „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, 

причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на 

природни бедствия, настъпили през 2020г.“; 

- „Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 от 17 декември 2013г. на земеделски 

стопани за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор 

„Говеждо месо““; 

- Схема за предоставяне на „Минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 

1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999г. земеделски стопани, претърпели щети 
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над 30 % спад в добива по данни на Селскостопанска академия в резултат от неблагоприятно 

климатично условие – СУША през 2020г.“; 

 

По изброените държавни помощи, общата сума на изплатените средства за 2020 година от 

дирекцията е 9 944 846.76 лв.   

 

5. По направление на инвестиционните схеми за подпомагане се администрират: 

- Кредитиране със средства на ДФ “Земеделие“ на лица с одобрени проекти по „Национална 

програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 година“; 

- Държавна помощ за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на 

търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества 

суровини и храни от селскостопански животни”; 

- Държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани 

с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“; 

- Държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово 

мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“; 

- Държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“. 

 

Подробен доклад, с включени количествени параметри за „брой приети заявления за подпомагане“ 

по времеви периоди и „размер на изплатените средства“ от ОД на ДФЗ – Бургас, е изготвен и изпратен до 

Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ - РА. 

Във връзка с изпратените приложения № 1 -  Цели на администрацията за 2021г. и № 2 – Отчет за 

изпълнение на целите за 2020г., Ви уведомявам, че ДФ „Земеделие“ има разработен Стратегически план, с 

поставени цели, насочени към: 

 законосъобразно, ефективно и ефикасно усвояване на средствата от Европейските фондове, 

националните схеми и държавните помощи; 

 надеждно партньорство на национално и международно ниво; 

 повишаване на организационната ефективност; 

 ефективна превенция и борба с измамите и корупцията. 

Целите на ОД на ДФ „Земеделие“ - Бургас изцяло кореспондират с изготвения стратегически план 

на ведомството и са постигнати в максимална степен през изминалата година. 

През 2021 година дирекцията ще продължи да работи активно и компетентно, с оглед 

своевременните прием и обработка на подаваните документи, като отново ще се стреми към: 

 системно подобряване на нивото на обслужване и повишаване на доверието у гражданите към 

дейността на институцията, във връзка със законосъобразното, ефективно и ефикасно усвояване на 

средства от Европейските фондове; 

 оптимизиране на процесите, съкращаване на времето за обработка на заявленията за подпомагане и 

приключване в срок на всички схеми, мерки и програми; 

 прилагане на единна практика и ефективен контрол; 

 координирано сътрудничество с клиенти, институции и органи на изпълнителната и съдебната 

власт; 
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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 

 
Областно пътно управление /ОПУ/ - Бургас  е специализирано звено към  Агенция „Пътна  

инфраструктура” /АПИ/ и  представлява   агенцията в Бургаска област. В своята дейност то изпълнява 

функциите,  залегнали  в Закона за  пътищата /ЗП/, Правилника за  приложението му /ППЗП/, Правилника за 

структурата, дейността  и  организацията на работа на АПИ,  както и тези, възложени му от   управителния 

съвет. 

Основните функции, осъществявани през периода 01.01.2020 - 31.12.2020 год. са свързани със : 

 управление на дейността по текущия ремонт и поддържането 

 стопанисване и управление на републиканската пътна мрежа /РПМ/ 

 осъществяване на дейности, свързани с подобряване на безопасността на движението по РПМ, 

контролиране качеството на изпълнението на работите по текущия ремонт на пътищата на Фирмите-

изпълнители  по ТРП, както и на  обектите от ремонтната програма. 

 провеждане на процедури по възлагане на  малки обществени поръчки, свързани с 

функционирането  на ОПУ-Бургас 

 издаване на разрешения за специално ползване на пътищата  

 контрол по ефективното разходване на финансовите средства от бюджета на ОПУ-Бургас, 

ремонтните и други програми  

 стопанисването и управлението на обслужващата дейността собственост – опорни пунктове и 

други имоти, публична и частна държавна собственост. 

 

Структура и щат  

Организационната структура се състои от: 

- Два отдела: Административно обслужване и Инвестиционно-ремонтни дейности.  

- Шест районни пътни служби: Бургас, Айтос, Карнобат, Малко Търново, Поморие, Средец и 

участък  от Автомагистрала „Тракия”. 

- Почивна база Несебър. 

Така изградената структура през 2012год. функционира успешно и през тази година.  

Средно-списъчния състав  на щатния персонал за  2020 година е 55бр., в т.ч. 14бр.- по служебно 

правоотношение и 41бр. по трудово правоотношение. Назначените по ПМС № 66 са със средно списъчен 

състав четири броя. 

 През годината са освободени  общо 9 души, от които: 

 2 служител по служебни правоотношения  

 6 служител по трудово правоотношение   

 1 служител по   ПМС №66   

За 2020 год. има 9 новоназначени служители.  

По служебно правоотношение са трима служители, по трудови правоотношения – 5 души и  по  

ПМС № 66 един човек. 

 

ІІ. ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ   2020 г. 

1. Проектиране   

1.1. Път I-9 „Сл. Бряг – Бургас”, участъци : 

1.1.1.Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас“, участък: „п.к. Кошарица - п.к. Несебър“ от км 

199+048,49 до км 205+323,55 

В АПИ е наличен комплектован ПУП-ПП, актуализиран в съответствие с действащата кадастрална 

карта за землище Несебър. Има положително решение от компетентния орган по околна среда, окончателно 

съгласуване на проекта с посочените в ЗУТ институции и експлоатационни дружества, решение на 

Комисията за земеделски земи, за утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в 

земеделски територии. Проектът на ПУП-ПП е представян в МРРБ за разглеждане от НЕСУТРП и 

одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

 

1.2. Има изготвени  проекти за следните  участъци:  

 

Рехабилитация и реконструкция  на път ІІ-53 „Гр.ОПУ Ямбол – Средец” от км 184+800 до км 

214+779. Проектите са в АПИ . Необходима е актуализация на проекта. 

 Селскостопански надлез над път II 73 „Гр.ОПУ Шумен – Лозарево -/Карнобат –Бургас/ при км 

89+205.  

Провежда се процедура за избор на изпълнител на СМР и консултанска услуга  

  Път ІІІ-539 „Русокастро-Трояново” от км 17+800 до км 23+900 

  Път ІІІ -539 „Трояново- Айтос” от км 25+100 до км 46+600 

         Път ІІІ-5391 Аспарухово-Крушево- Детелина” от  км 6+600 до км 21+052 

  Път ІІІ-5392 „Винарско – Кръстина - Камено” от км 0+000 до км 9+984 

 Път ІІІ-7908(Средец-кв."Меден рудник")-Присад-Димчево-Маринка от км 20+873  до км 23+191 



                     106 

 Път  III - 6008 „Лукойл – Нефтохим – Камено” в участъка  от км 7+700 до км 13+000 

 Път III 7006 „(Върбица-Бероново)-Садово-гр.ОПУ Сливен” от км 0+000 до км 7+600 

 Път     ІІІ-795 „Житосвят-Драганци-Карнобат”  от км 32+100 до  45+600 

 

1.3. През 2020 г. продължава изготвянето на технически проекти на  следните пътни 

участъци: 

 

  Път І-9 „Обзор – Сл. бряг „от км 170+200 до км 203+396 

Път II-99 „Бургас –Созопол -Царево” от км 0+000 до км 58+000 

Път II -99 „Царево – М.Търново” от км 58+000 до км 117+000 

Път ІІІ-907 "(Маринка - Звездец) – Визица - (Царево - М. Търново)" от км 0+000 до км 24+781 

Път ІІІ-992 "(Бургас - Созопол) - Росен – Веселие - Я. Поляна - Приморско" от км 0+000 до км 

21+676 

Път ІІІ-9009 "(Маринка - Звездец) - Ново Паничарево - Ясна поляна" от км 0+000 до км 11+885 

Път ІІІ-6009 "/Карнобат-Бс/-Миролюбово –Изворище-Брястовец-Каблешково-Ахелой-Сл.бряг-

Бургас”  от км 22+040 до км 28+531 

Път III-7907 "Дебелт - Тръстиково - Полски Извор" от км 0+000 до км 16+185 

           Път ІІІ-906 " Гр.ОПУ Варна – Гильовци – Каблешково- І-9"  от км 14+100 до км 65+674 

Път ІІІ-9061 "(Оризаре - Каблешково) - п.к.Тънково - о.п. Слънчев бряг" от км 0+000 до км 7+853 

 

 

2. Строителство 

2.1. Програма „Ново строителство” 

 

2.1.1. „Обходен път на гр.Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 до км 493+550 на път I-6”  

 В края на 2020г. е издадено Разрешение за строеж .  

 Подписан е Протокол обр.2а на 16.12.2020г.  

 Срок за изпълнение: 18 месеца 

 Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за 

движение в посока и банкети, както и локални платна. Връзката на новото трасе със съществуващата пътна 

мрежа ще се осъществява чрез 4 пътни възли.  

 Изпълнител на строително-монтажните работи е „Пътстрой Бургас“ ЕООД.  Стойността за 

изпълнение на СМР  57 025 630,16 лв. с ДДС. 

 Изпълнител  на консултантската услуга е Обединение „Бургас 2020“, с участници: „Пътконсулт 

2000“ ЕООД, ЕН АР Консулт 2000“ ЕООД и „ТРИ ЕС“ ЕООД.  

 Стойността на консултантската услуга е 673 200 лв. с ДДС. 

 

          2.1.2. Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 

212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция 

на ВЛ 20 KV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 

212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120 

Обекта е изпълнен. 

Издадено е Разрешение за ползване: 16.07.2020 г. 

 

 Изградено е   осветление на кръговото кръстовище до Ахелой на път I-9 „Бургас – Слънчев бряг” 

при км 215+600. Предстои въвеждане в експлоатация. 
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Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас“, участък Обход на Ахелой 

2.1.3.Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас”, участък: Обход на гр. Поморие от км 217+100 до км 

222+849,41 

Обекта е изпълнен. Подписан е Акт обр.15/15.12.2020г. 

Пуснато е преминаването на автомобилите по директното трасе на обходния път с временна 

организация на движение -  със срок на действие  до 31.03.2021. 

 
 

Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас”, участък: Обход на гр. Поморие от км   

                              217+100 до км 222+849,41 
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2.2. Ремонт  на РПМ. 

 

2.2.1.Инвестиционна програма на АПИ: 

 

  2.2.1.1.Обход на гр. Камено - Път ІІІ - 6008  „Лукойл – Нефтохим - Камено" от км 14+710 до км 

16+000  и  Път ІІІ - 5392  „Камено-Братово" от км 9+900 до км 10+926 

 

Обекта е приключил.  

  Има издадено  Разрешение за ползване на  09.09.2020г. 

   

  2.2.2. ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г. 

Път ІІI-208 „Провадия - Дъскотна – Айтос”  от км 49+250 до км 82+650  

 През 2020г. започна рехабилитацията на 33 км от Айтоски проход -  ЛОТ 29 „Път ІІІ-208 Провадия 

–Дъскотна от  км 51+130 до  км 65+933 и ЛОТ 30 от км 65+933 до км 82+749. 

За обекта е сключен договор за изпълнение на строителните работи РД-33-2/28.07.2020г. 

Изпълнител на строителните работи е  „ИСА 2000“ ЕООД 

Стойност : 13 862 109,24  лв. с  ДДС 

Изпълнител на  Строителен надзор е „Пътинвест – инженеринг”АД- гр. София 

Стойност:  297 524,17     лв. с  ДДС. 

Издадено е Разрешение за строеж РС -18/20.03.2020 г., влязло в сила на 19.05.2020г. 

Строително монтажните работи  са започнали на 31.07.2020г. с подписването на Протокол обр. 2а   

 Срок за изпълнение на СМР: 15 месеца 

 

2.3. Поддържане на РПМ 

Републиканските пътища  се поддържат от двама изпълнители, както следва: 

- от  КОНСОРЦИУМ „ТРП БУРГАС 2019"  

- от „Автомагистрали”ЕАД  

През  периода от 01.01.2020 - 31.12.2020год .   са изпълнени  работи по ТРП и ЗП, съгласно Договор 

№ РД-38-8/30.03.2020г. с КОНСОРЦИУМ „ТРП БУРГАС 2019" за  общо 21 546 650,27лв. с ДДС , като за  

ЗП 1 481 562,52 лв. с ДДС  и за ТРП  20 065 087,75   лв. с ДДС.  

Съгласно Договор № РД 38-3/13.12.2018 г. за Поддържане на АМ „Тракия”   , сключен с 

„Автомагистрали” ЕАД през периода от 01.01.2020 - 31.12.2020 год.  са   сертифицирани   работи  на  обща  

стойност   2 780 827,81лв. с ДДС, като за  ЗП         936 535,97 лв. с ДДС. и за ТРП   1 844 291,84  лв. с ДДС. 

 През изминалия период  се изпълниха ремонтни работи по асфалтовата настилка, ландшафтно 

оформление , почистване на твърди битови отпадъци на пътища с интензивно движение и интензивен 

тежкотоварен трафик, както и на пътища с туристически маршрути на територията на Бургаска област: 

 път І-6 София – Карнобат; 

 път I-9 граница с област Варна – Обзор – Слънчев бряг – Бургас – Малко Търново; 

 път ІІ-73 граница с област Шумен – Лозарево – Карнобат;  

 път ІІ-79 граница с област Ямбол – Средец – квартал Меден рудник – (Бургас – Маринка); 

 път ІІ 99 „Бургас - Царево – Малко Търново;  

 път ІІІ-208 ”граница с област Варна – Дъскотна – Айтос; 

 път ІІІ-906 граница с област Варна – Каблешково – (околовръстен път Слънчев бряг – Бургас) 

 път ІІІ-907 (Маринка – Звездец) – Визица – (Царево – Малко Търново); 

 път ІІІ-6009 Брястовец – Ахелой – (околовръстен път Слънчев бряг – Бургас); 

 път ІІІ-9009 „Ново Паничарево – Ясна поляна”. 

 ІІІ-9061"(Оризаре-Каблешково)-п.к.Тънково-о.п.Слънчев бряг" 

 ІІІ-9901"Царево-Варвара-Ахтопол-Синеморец-Резово" и др. 
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За  подобряване на експлоатационното състояние на пътни участъци от третокласната пътна мрежа 

от АПИ ни бяха одобрени допълнителни задания за  извършване на превантивни ремонти на следните   

обекти на  територията на ОПУ Бургас: 

1. Път  III - 6008 „Лукойл – Нефтохим – Камено” в участъка  от км 7+700 до км 13+000 

2. Път ІІІ-5392"(Трояново-Айтос)Винарско-Кръстина-Камено" от км 0+000 до км 9+900 

 3. Път III -539  „Русокастро-Трояново”, в участъка от км 17+800 до км 23+900 

 4. Път ІІІ-539 "Трояново- Айтос” от км  25+100 до км 46+600  

 5. Път III - 5391 "Аспарухово-Крушево-Детелина-(Драганци-Карнобат) от км 6+600 до км 21+052 

 6. Път  III – 7006 „(Върбица-Бероново)-Садово-гр.ОПУ Сливен”, в участъка от км 0+000 до км 

7+600 

Строително-монтажните работи  започнаха през 2020г.  Срока за изпълнение е 21.11.2021г. 
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 Имаме изготвен технологичен проект  за  извършване на превантивен ремонт и на  Път ІІІ-

7908(Средец-кв."Меден рудник")-Присад-Димчево-Маринка от км 20+873  до км 23+191 . Предстои да 

стартират строително ремонтните дейности. 

  

 От АПИ  имаме одобрени  допълнителни задания за  изготвяне на технологични проекти за 

извършване на превантивни   ремонти   на следните пътни участъци:  

 Път  III 992 "(Бургас-Созопол)-Росен-Веселие-Я.Поляна-Приморско” в   участъка от км 2+090 до км 

4+800 

Път І-7 "Гр.ОПУ Шумен-Бероново-гр.ОПУ Сливен" от км 201+800  до км 217+090 

Път ІІІ-208 "гр.ОПУ Варна-Дъскотна -Айтос" от км 82+749 до км 92+465 

 Път  ІІІ-795 „Житосвят-Драганци-Карнобат”  от км 32+100 до  45+600 

 

С оглед осигуряване безопасността на движение и ограничаване предпоставките за настъпване на 

ПТП  в края на 2020 г. ни бяха   одобрени  допълнителни задания за ремонт на асфалтовата настилка на 

следните пътни участъци: 

 Път І-9 "гр.ОПУВарна-Обзор-о.п.Слънчев бряг” от км 172+888 до км 202+942 за  извършване на 

ремонтно-възстановителни работи на  стойност 405 997,20 лв. с ДДС   

Път ІІ-99 "(Бургас-Маринка)-Созопол-Приморско” от км 0+000 до км 44+000 на  стойност 

799 869,60 лв. с ДДС . 

 Във връзка с подготовката на РПМ на територията на ОПУ Бургас за зимния сезон  на 2020/2021 г  

се изпълниха ремонтни работи по асфалтовата настилка, земни  и отводнителни мероприятия, попълване на 

банкети, изсичане на храсти  и др. на обща стойност 476 085,21 лв. с ДДС. Периодично се извършва 

изкърпване със студена асфалтова смес на новопоявилите се дупки. 

   Във връзка с влошеното експлоатационно състояние се извършиха ремонтно-възстановителни 

работи  на следните пътища: 

1. Път ІІ-99" (Бургас-Маринка)-Созопол-Приморско” в участъка  от 35+000 до км 38+000  

    2. Път III 7909 „(Средец-кв."Меден рудник")-кв."Горно Езерово"-Братово” в  участъка от км  

8+900 до км 9+150  

    3. Път I–9  „Бургас - Малко Търново“ в участъка от км 319+200  до км 319+320  

 Във връзка с настъпващия зимен сезон 2020-2021г.  в  периода 19.10.2020 – 04.11.2020г. бяха 

извършени съвместни проверки от сформирани комисии с представители на ОПУ-Бургас, „Пожарна 

безопасност и защита на населението” и сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Бургас . 
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Проверени бяха  техническата изправност и документация на снегопочистващата техника и  наличността на 

минералните материали по пунктовете за зимно поддържане , обявени от Фирмите – изпълнители . 

  Периодично представители на ОПУ –Бургас  извършват контрол относно изпълнението на 

Фирмите – изпълнители   по зимно поддържане, като налична снегопочистващата техника и  минералните 

материали за борба със зимната хлъзгавост по пътищата по  опорните пунктове  на зимно поддържане 

 

 

 

Съгласно Договора за доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканските пътища на   

територията на ОПУ Бургас,  сключен с „Юпитер” ООД, през 2020 г.  са сертифицирани  ограничителни 

предпазни системи на обща стойност 3 809 755,38 лв. с ДДС .  

Монтирани  са  ограничителни предпазни системи на обектите с превантивен ремонт , както и ОСП 

деформирани вследствие на настъпили ПТП , обезопасени са  отводнителни съоръжения /водостоци/ и 

мостови съоръжения . 

 Подменени бяха съществуващите ограничителни системи на път   I-6 „Ветрен – Бургас” от км 

488+335 до км 496+160, попадащи в урбанизираната територия на Община Бургас на стойност 3 586 523лв. 

с ДДС. Същите бяха амортизирани и не отговаряха на техническите правила за приложение на ОСП.  
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  Съгласно Договор за „Полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища на 

територията ОПУ Бургас, сключен с  ДЗЗД "ИЗТОК МАРК" през 2020 г.  са  сертифицирани  дейности    на 

обща стойност  928 185,85 лв. с ДДС, като с приоритет беше полагането на  хоризонтална маркировка   на  

републиканските пътища с интензивно туристическо движение и на пътищата с висок интензитет на   

тежкотоварен трафик   .  
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  2.4.1 Състояние на  мостовете. 

Общо съоръженията с отвор над 5 м по републиканските пътища на територията на ОПУ Бургас са 

211бр. В  не добро състояние са:  

1. Мост с 3 отвора на път ІІ-53"Гр.ОПУ Ямбол -Средец" при км. 213+070 с обща  L=55м над р. 

Средецка 

2. Сглобяем стоманобетонов надлез с 2 отвора  над път II- 79"Елхово-Бургас" при км 76+453 

3. Жп надлез със 7 отвора над път ІІІ-7907  „Дебелт – Тръстиково - Братово“ при  км 3+319 

4.Мост с  три отвора на път ІІ-5392 „Камено – Братово“ при км 17+367 

5.  Надлез с 8 отвора на път ІІІ-7909  „Бургас - Братово - Равнец“при км 11+117 

6. Мост с 3 отвора на път ІІ-7908  „Дебелт –Константиново"- Присад - Димчево – Маринка” при км 

15+634 

7. Ж.п. надлез с 3 отвора на път ІІІ-6008 „Ветрен- Бургас" – Камено“ при км 13+107 

8. Надлез с 3 отвора над път II-99 „Бургас-Созопол-Приморско” при км 14+822  (при гр. 

Черноморец) 

9. Виадукт Велека на път I-9 „Варна – Бургас” при км 301+133 

 

3. Състояние на РПМ към 31.12.2020 г. 

 

Дължината на пътната мрежа на територията на област Бургас е 2 185.9 км. Агенция „Пътна 

инфраструктура“ отговаря за строителството, ремонта и поддържането на 1 188,492 км републикански 

пътища, които са разпределени по класове и състояние, както следва: 

 

 

 

4. Административни услуги по специално ползване на РПМ. 

 

През отчетния период са  разгледани 286 различни молби, свързани с изграждането  на  рекламни 

съоръжения  (РС), търговски  крайпътни обекти (ТКО),  линейни обекти и ВОБД. 

Техническия съвет (TC)  при ОПУ е разгледал 69 проекта предложени от различни инвеститори.  

 

За периода има издадени за: 

4.1.Рекламни съоръжения  (РС) 

Подадени заявления за огледи, изграждане, експлоатация, доклади и други, свързани с РС– 60 броя. 

Издадени протоколи от извършени огледи за изграждане на РС– 16 броя. 

Издадени разрешения за специално ползване на пътя чрез експлаятяция на РС – 2 броя. 

Издадени заповеди за прекратяване на разрешения за експлоатация на РС–1 броя. 

 

4.2. Търговски  крайпътни обекти (ТКО) 

Извършени предварителни огледи на ТКО  - 35бр. 

Разрешение за изграждане на ТКО– 3 бр.  

Разрешения за експлоатация на ТКО – 5 бр. 

 

4.3. Линейни обекти 

Извършени са 65 бр.огледи за линейни обекти. 

Издадени са 20 бр. разрешение за изграждане на линейни обекти 

Издадени са  6 бр. разрешения  за екплоатация  на линейни обекти . 

 

4.4. Временна организация и безопастност на движението/ВОБД/ 

Издадени са   становища за ВОБД -56 бр. 

Издадени са разрешения за ВОБД-14 бр. 

Издадени са  заповеди  за ВОБД -21 бр. 

 

Във връзка  с констатирани нарушения  по специалното ползване на пътищата – разпоредбите на 

Закона за пътищата и съответните поднормативни документи през 2020 г. са съставени:   

АУАН – 4бр.   

НП – 4бр. на стойност 6000 лв. 

 

Състояние на 

настилката 

 Клас на пътищата Пътни 

връзки  
Общо 

АМ І клас ІІ клас ІІІклас 

Добро км 48,368 115,068 39,099 100,440 20.006 314,981 

Средно км 3,00 74,288 82,570 228,757 8.020 396,635 

Лошо км 0.000 69,799 120,151 296,926 0.000 476,876 

Всичко:  51.368 259,155 241.820 616.123 20.026 1188.492 
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За 2020г.  са постъпили приходи от такси, както следва: 

- за извънгабаритни товари – 141 214,44 лв. 

- от РС по чл. 22 ал.4  от Тарифа АПИ – 184 313,32 лв. 

- от ТКО по чл. 22 ал.1 от Тарифа АПИ – 66 234,44лв. 

- от продадени електронни  винетки – 125 400,64 лв. 

 

5. Възлагане на обществени поръчки   

5.1. Процедури за възлагане на обществени поръчки през 2020: 

5.1.1. „Комплексно обслужване на База за квалификация и преквалификация на кадри Несебър“; 

5.1.2. „Абонаментно почистване в административната сграда на Областно пътно управление – 

Бургас, в това число и консумативи (CPV-90900000-6) 

5.1.3. „Абонаментно обслужване и сервизно поддържане на асансьорна уредба в сградата на 

Областно пътно управление – Бургас“ 

5.1.4. „Абонаментно поддържане на съоръжение с повишена опасност – отоплителен котел тип 

„КОВ-58“ и газова инсталация за природен газ за захранване на отоплителен котел, находящ се в 

административната сграда на ОПУ-Бургас“ 

 5.2. Текущи процедури за възлагане на обществени поръчки, започнали през 2020 г.: 

 5.2.1. ,,Извършване на консултантски услуги-строителен надзор при изпълнение на обект: 

„Селскостопански  надлез над Път II-73 ,,Граница ОПУ - Шумен - Лозарево (Карнобат - Бургас) при км 

89+205”; 

 5.2.2. „Избор на изпълнител за извършване строителство на обект: „Селскостопански  надлез над 

Път II-73 ,,Граница ОПУ - Шумен - Лозарево (Карнобат - Бургас) при км 89+205” 

5.3. Тръжни процедури: 

Провеждане на търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на:  „част от имот – публична 

държавна собственост, стопанисван от Областно пътно управление – Бургас, представляващ помещение за 

административни нужди, намиращо се на III-ти етаж в административната сграда на Областно пътно 

управление – Бургас, на ул. „Цариградска“ № 30, а именно: ляв коридор – една стая с № 310 с обща площ 

40.11 кв. м, с предназначение: помещение за административни нужди“ 

 

6.Изпълнение на приходната и разходната част на бюджета 

За  2020 год. събраните приходи са в размер на 239 373лв. с 15 656лв. повече спрямо отчета за  

2019год., от които: 

- приходи от услуги                                                              21 663 лв. 

- приходи от наеми                                                               76  847 лв. 

- приходи от застраховат.обезщ.                                         66 478 лв. 

- приходи от такси                                                                41 982 лв. 

- приходи от глоби                                                                20 584 лв.  

- приходи от продажба на метални отпадъци                     14 796 лв. 

- внесен 3% данък ЗКПО                                                       - 2 977 лв. 

 

За този период има  несъбираеми наеми и консумативи  на фирма-наемател.  

Общо направените разходите за дейността  по бюджета в абсолютна сума са  1 329 938лв., с  38 

137лв. повече спрямо отчета за 2019год. и в процентен ръст с 2,87 % повече. 

Средствата са изразходени възможно най - ефективно. 

По дейности разхода е както следва: 

- за дейност 832 „Служби и дейности по ТРП и изграждане на пътища” –  1 212 863лв. 

- за дейност 701 „Дейности по почивно дело и социален отдих” –     117 075лв. 

Съотношението на  разходите по дейности  към предходната година са както следва: 

- за дейност  832 –  с   29 270лв. повече  

- за дейност  701 –  с   8 867лв. повече 

Абсолютната сума на изплатения фонд работна заплата е 634 780лв. с  55 969лв. повече  спрямо 

същия период на миналата година. 

Средната работна заплата за  2020год. e  962лв.  

Средната работна заплата на служителите по трудово правоотношение е 901лв., а на служителите 

по служебно правоотношение е  1 141лв. 

Изплатените разходи по пар.02-00 „Други възнаграждения на персонала” са   82 510лв. – с 17 416лв. 

по-малко спрямо отчета за   2019 година.  

Параграф 10-00”Издръжка” – 400 6312лв. Размерът е с 18 511лв. по-малко от разходените средства 

за  2019г. 

 По параграф 10-30 “Разходи за текущ ремонт”  9 964лв. са за текущ ремонт  и техническо 

обслужване на автомобили и техниката. 
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По сметката за  7600“Вътрешни некасови трансфери”  - 111 067,44лв. задълженията са катко следва: 

 - материали                                     6 423,52 лв. 

 - дълготрайни активи  /компютри/                                    1 328,10 лв. 

 - консумативи  и канцеларски материали                        13 485,81 лв. 

 - гориво           89 830,01 лв. 

  

 През настоящата година са добити и заприходени материали от ремонт на пътни настилки и 

съоръжения в рамките  на 74 800 лв., от които: 

 - шини за стоманено предпазна ограда за  208299,00 лв.  

 - фрезован материал за 159 518,00 лв. 

- дърва за огрев за  7 320,00 лв. 

 - други материали за 27 886,00 лв. 

 Със заповед на Председателя на Агенция “Пътна инфраструктура” София на общините е 

предоставен фрезован материал – 10066,035 тона  на стойност  109 115,82 лв. и стоманено предпазна ограда 

610бр. за 7320,00лв. 

 

През месец януари и февруари 2020 год. приключи процедурата по продажбата на металните отпадъци  на 

“Метал плюс 2015” ЕООД , чиито количество е както следва: 

- желязо  -  67,930 тона    за  12 906,75 лв. 

- МПС излезли от употреба – 2 бр.  -  3,100 тона за 558,00лв. 

 

7. Правно обслужване 

Съдебни дела, водени от и срещу АПИ, ОПУ – Бургас през 2020 г.: 

- Текущи дела: 32 бр. 

- Приключили дела: 8 бр.  

Усъществено процесуално представителство и защита на интересите на АПИ, ОПУ – Бургас по 

образувани съдебни производства по реда на АПК, по повод обжалвани заповеди на адм.органи на АПИ, 

ОПУ-Бургас и образувани съдебни производства по реда на ГПК, по които АПИ, ОПУ-Бургас е ответник.  

Изготвяне и съгласуване на правни становища. 

  

 

ІІІ. ЦЕЛИ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2021 г. 

1. През 2021г. ще продължи  проектирането на следните  участъци за рехабилитация или 

превантивен ремонт и одобряването на техническите проекти. 

   1.1. Път І-9 „Обзор – Сл. бряг от км 170+200 до км 203+396 

        1.2. Път II-99 „Бургас –Созопол -Царево” от км 0+000 до км 58+000 

   1.3. Път ІІ-99 „Царево – М.Търново” от км 58+000 до км 112+601 

        1.4. Път ІІІ-906 „Оризаре – Каблешково от км 14+100 до км 65+700 

        1.5.Път ІІІ-907 "(Маринка - Звездец) – Визица - (Царево - М. Търново)" от км 0+000 до км 24+781 

         1.5. Път III-6009 "(Карнобат - Бургас) – Миролюбово – Изворище – Брястовец -Каблешково – Ахелой - 

(о.п. Слънчев бряг - Бургас)" от км 22+040 до км 27+800 и от км 28+160 до км 28+531 

1.6. Път III-7907 "Дебелт - Тръстиково - Полски Извор" от км 0+000 до км 16+185 

1.7.Път ІІІ-9061 "(Оризаре - Каблешково) - п.к.Тънково - о.п. Слънчев бряг" от км 0+000 до км 

7+853 

  1.8. Път ІІІ-9009  „/І-9/ – Ново Паничарево- Ясна поляна” от км 0+000 до км 

11+900 

 1.9. Път  III 992 "(Бургас-Созопол)-Росен-Веселие-Я.Поляна-Приморско” в   участъка от км 2+090 

до км 4+800 

1.10. Път ІІІ-992 "(Бургас - Созопол) - Росен – Веселие - Я. Поляна - Приморско" от км 0+000 до км 

21+676 

1.11.Път І-7 "Гр.ОПУ Шумен-Бероново-гр.ОПУ Сливен" от км 201+800  до км 217+090 

1.12.Път ІІІ-208 "гр.ОПУ Варна-Дъскотна -Айтос" от км 82+749 до км 92+465 

 1.13 Път  ІІІ-795 „Житосвят-Драганци-Карнобат”  от км 32+100 до  45+600 

   

  2. Ново строителство и ремонт 

          2.1.Обходен път на гр.Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 до км 493+550 на път I-6”  

       2.2. Път ІІІ-208 „ Гр.ОПУ Варна – Дъскотна – Айтос” от км 51+130 до км 65+933 

  2.3. Път ІІІ-208 „ Гр.ОПУ Варна – Дъскотна – Айтос” от км 65+933 до км  

82+749 

 

3. Рехабилитация или превантивен ремонт 

1.1. Път ІІІ-208 „ Гр.ОПУ Варна – Дъскотна – Айтос” от км 82+749 до км 92+465 

  1.2.Път ІІІ-539 „Русокастро-Трояново” от км 17+800 до км 23+900 



                     116 

  1.3.Път ІІІ -539 „Трояново- Айтос” от км 25+100 до км 46+600 

  1.4. Път ІІІ-5391"Трояново-Аспарухово-Крушево-Детелина-(Драганци-

Карнобат) от км 6+600 до км 21+052 

  1.5. Път ІІІ-5392 „Винарско – Кръстина - Камено” от км 0+000 до км 9+984 

    1.6.Път ІІІ-992"(Бургас-Созопол)-Росен-Веселие-Я.Поляна-Приморско" от км 2+090 до км 4+800 

 1.7. Път ІІІ-7908(Средец-кв."Меден рудник")-Присад-Димчево-Маринка от км 20+873  до км 

23+191 

 1.8. Път  III - 6008 „Лукойл – Нефтохим – Камено” в участъка  от км 7+700 до км 13+000 

 1.9. Път III 7006 „(Върбица-Бероново)-Садово-гр.ОПУ Сливен” от км 0+000 до км 7+600 

 1.10. Път     ІІІ-795 „Житосвят-Драганци-Карнобат”  от км 32+100 до  45+600 

 1.11.Път   І-7 "Гр.ОПУ Шумен-Бероново-гр.ОПУ Сливен" от км 201+800  до км 217+090 

 

    4. Основен  ремонт по съоръжения 

  

1. Надлез с 3 отвора над път II-99 „Бургас-Созопол-Приморско” при км 14+822  (при гр. 

Черноморец) 

2. Виадукт Велека на път I-9 „Варна – Бургас” при км 301+133 

 

ДОКЛАД НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 

 
І. РАСТЕНИЕВЪДСТВО: 

 

1. ПЛОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, В Т.Ч. ОБРАБОТВАЕМИ /ПО ДАННИ ОТ 

ОПЕРАТИВНАТА ИНФОРМАЦИЯ / 

 
Култура Заети  площи 

2018г. 

Заети  площи 

2019г. 

Заети  площи 

2020г. 

Изменение в % 

спрямо 2019г. 

Есенници 1 052 159 1 104 987 1 133 253 2.56 

Пшеница 689 001 723 866 725 250  

Ечемик 121 221 129 708 172 686  

Ръж 2 580 2 620 2 620  

Тритикале 1 350 4 783 6 768  

Маслодайна рапица 238 007 244 010 259 760  

Пролетници 376 897 373 214 351 437 6.20 

Пролетен ечемик 1 519  750 242  

Маслодаен слънчоглед 285 605 314 177 321 269  

Шарен слънчоглед 2 220 2 050 0  

Царевица зърно 18 154 26 433 29 926  

Царевица за силаж 5 133 4 759 0  

Овес 1 927 3 529 0  

Сорго 2 680 4 094 0  

Фуражен грах 53 145 10 050 0  

Фасул 1 539 1 332 0  

Леща 3 560 1 810 0  

Лен 300 300 0  

Памук 775 3 386 0  

Соя 340  544 0  

Тютюн 387 316 181  

Лозя 71 971 72 802 69 918 4.12 

Лозя винени 67 662 68 649 65 790  

Лозя десертни 4 309 4 153 4 128  

Овощни видове 31 770 32 865 34 129 3.85 

Ябълки 3 143 3 139 3 348  

Праскови 3 742 3 718 3 929  

Сливи 4 345 5 276 6 542  

Череши 18 307 18 401 18 309  
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Вишни 164 170 328  

Круши 404 411 404  

Кайсии 826 914 958  

Ягоди 135 150 201  

Малини 702 686 109  

Лавандула 5 824 8 018 8 098  

Зеленчуци 9 399 10 055 8 585 17.12 

Пипер 1 032 1 506 584  

Домати 1 442 1 567 1 066  

Картофи 2 516 2 746 3 868  

Градински грах 570 280 0  

Дини 2 766 2 691 2 469  

Пъпеши 1 073 1 265 794  
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1. БАЛАНС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  

2.1 БАЛАНС НА ПОЛЗВАНЕТО 

 

Община 

Ниви Овощна градина Лозе Ливада Пасище 

имоти 

брой площ дка 

площ 

% 

имоти 

брой площ дка 

площ 

% 

имоти 

брой площ дка 

площ 

% 

имоти 

брой площ дка 

площ 

% 

имоти 

брой площ дка 

площ 

% 

Айтос 20360 169716.381 43.51 1714 10454.575 2.68 2755 10921.339 2.8 454 1479.76 0.38 1998 42344.828 10.86 

Бургас 18192 168134.649 34.24 1280 10066.777 2.05 4121 15515.617 3.16 154 1726.598 0.35 2490 50460.194 10.27 

Камено 23202 235006.242 70.18 1271 5478.422 1.64 2701 7324.197 2.19 541 2219.76 0.66 955 17101.255 5.11 

Карнобат 54160 499750.898 61.81 711 5387.483 0.67 5626 22063.859 2.73 1126 5133.122 0.63 3113 99933.286 12.36 

М.Търново 7893 44685.14 5.74 133 1051.776 0.14 211 299.219 0.04 1 1.794 0 3786 49395.442 6.34 

Несебър 10252 80705.688 20.66 854 3724.032 0.95 3044 9567.002 2.45 22 134.631 0.03 3948 36036.527 9.22 

Поморие 17657 137433.102 35.18 1768 11786.036 3.02 7053 30046.549 7.69 391 1703.168 0.44 2321 46983.037 12.03 

Приморско 2899 22660.019 6.61 274 1116.575 0.33 314 555.602 0.16 76 633.3 0.18 762 8525.637 2.49 

Руен 31703 131575.2343 19.5 1487 6890.936 1.02 2096 8197.887 1.22 470 1511.231 0.22 4142 39562.198 5.86 

Созопол 12311 90334.129 19.32 281 750.43 0.16 2682 7946.062 1.7 158 700.152 0.15 2183 22291.576 4.77 

Средец 39501 380951.196 34.04 452 2874.805 0.26 4587 11906.137 1.06 1034 6263.495 0.56 5898 114912.187 10.27 

Сунгурларе 33464 197449.698 25.32 2244 6265.908 0.8 11676 31494.021 4.04 869 3682.2 0.47 4111 68563.582 8.79 

Царево 4783 32323.182 6.45 141 1833.507 0.37 250 2445.102 0.49 269 2402.65 0.48 1508 14424.913 2.88 

Общо : 276377 2190725.558 29.48 12610 67681.262 1.08 47116 158282.593 2.29 5565 27591.861 0.35 37215 610534.662 7.79 
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3. ОСНОВНИ ВИДОВЕ ОТГЛЕЖДАНИ КУЛТУРИ – ПЛОЩИ, %-НО СЪОТНОШЕНИЕ, 

СРЕДНИ ДОБИВИ В Т.Ч. СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ СПРЯМО 2019 Г. И 2020 Г. 

По данните за отглежданите видове култури, събирани и подавани чрез оперативна информация за 

сравнявания тригодишен период 2018-2019-2020 година, общата сума на обработваемата площ : 

за 2018 г. възлиза на 1 548 407 дка, 

за 2019 г. възлиза на 1 602 257 дка, 

за 2020 г. възлиза на 1 639 432 дка, 

 
 

ЗЪРНЕНО ЖИТНИ КУЛТУРИ 

 

 
 Динамиката на площите заети с пшеница като основна зърнено-житна култура за региона за периода 

2018-2019-2020 година може да се проследи от следната таблица : 

ПШЕНИЦА 

Година Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 689 001 687 524 475 326 498 

2019 723 866 723 866 483 349 510 

2020 725 250 718 360 244 175 482 

За Бургаска област са засяти за стопанската година  2019/2020– 725 250 дка с пшеница. 

Реколтираните площи са 718 360 дка. Производството възлиза на  175482 тона, при отчетен среден добив  244 

кг/дка. За сравнение с предходната година се наблюдава увеличение на площите  с 1384 дка. Намалението на 

добива в сравнение с предходните две години се дължи на трайното засушаване през годината. 

                
 На територията на областта за стопанската 2019/2020 година бяха  засяти 172687 дка с ечемик. 

Производството на зърно от ечемик възлиза на 55 103 тона, при среден добив 322 кг/дка. За сравнение с 

миналата 2018/2019г.  се наблюдава увеличение на площите  с 42 979 дка, Земеделските стопани, основно 

отглеждат културата за фураж на животните.    

ЕЧЕМИК 

Година Засяти площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 121 221 120 763 415 50 120 

2019 129 708 129 708 477 61 887 

2020 172 687 171 162 322 55 103 
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Маслодайната рапица за текущата стопанска 2019/2020 годинае с площ от 259 760 дка. 

Реколтирани са 259163 дка. Пропадналите площи, вследствие на неблагоприятните климатични условия  

суша са 597 дка. Производството възлиза на  460 032 тона, при отчетен среден добив  177 кг/дка. 

 

МАСЛОДАЙНА РАПИЦА 

Година Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 238 007 237 799 233 55 405 

2019 244 010 244 010 261 63 575 

2020 259 760 259 163 177 460 032 

 

 
 

От графичното изображение ясно се вижда тенденцията към увеличение на площите заети с тази 

маслодайна култура и превръщането и в основна култура. От 85 816 дка засяти за 2010 година, площите 

достигат нивото от 238 007 дка за 2018 година,  за 2019 г. – 244  010 дка и за 2020 г. – 259 760 дка. Рапицата 

се наложи като една от основите култури при сеитбооборота на културите.  

Основен проблем за района е успешното презимуване на културата, както и опазването и от болести 

и неприятели. Културата е перспективна и ежегодно площите и се увеличават поради търсенето на пазара.  

  Други есенни култури - ръж за стопанската година 2019/2020 бяха засяти 2 620 дка, които са  

реколтирани  на 100%. Производството  е  524 тона, при среден добив  200 кг/дка. От засятите 6 768 дка с 

тритикале са реколтирани  на 100 %. Производството  възлиза на 1 702 тона, при среден добив от декар 251 

кг/дка. С тази култура се заемат сравнително малки площи, като изборът за отглеждането и основно зависи 

от търсенето и цената на зърното на пазара.  

 

ПРОЛЕТНИ   КУЛТУРИ    

МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД 

Година Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 285 605 285 605 217 61 909 

2019 314 177 314 177 190 59 664 

2020 321 269 320 569 136 43 476 

Съотношение на засятите и реколтирани площи при маслодаен слънчоглед за периода  2017 – 2018 – 

2019 година: 

 
Маслодаен слънчоглед за областта за реколта 2020 г. беше засят върху  321 269 дка. До края на 

отчетният период са реколтирани  320 569 дка. Получената продукция възлиза на 43 476 тона, при среден 

добив 136  кг/дка. 

За сравнявания тригодишен период площите с маслодаен слънчоглед се увеличават. Тази тенденция 

се дължи главно на изискванията за сеитбооборот при кандидатстването за подпомагане на земеделските 

стопани пред ДФЗ по различните мерки и схеми за периода 2014-2020 г. 

ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО 

Година Засяти площи Реколтирани Среден Производство 
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дка площи дка добив кг/дка тона 

2018 18 154 17 454 544 9 495 

2019 26 433 26 433 454 11 998 

2020 29 926 26 021 236 6 154 

 

 За 2020 г. са засяти 29 926 дка с царевица за зърно. Произведеното количество зърно възлиза на 6 

154тона, при среден добив 236 кг/дка. Отчетените средни добиви за последните три години: за 2018 г. от 544 

кг/дка са най-високи, поради наличието на достатъчно влага през вегетацията на културата.  

 

  
 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

ЧЕРЕШИ 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 18 307 18 307 731 13 386 

2019 18 401 18 401 629 11 566 

2020 18 309 18 263 514 9 395 

От таблицата се вижда, че площта на плододаващите черешови насаждения на територията на 

областта бележи ръст. Тенденцията към увеличение се наблюдава през  последните 2019 и 2020 година. 

Новосъздадените насаждения в областта поетапно влизат в плододаване и производството на плодова 

продукция от череши се увеличава. Най-висок среден добив е отчетен през 2018 г. - 731 кг/дка. Високият  

добив, през  годината се дължи на благоприятните климатични условия по време на вегетацията на овощните 

насаждения. 

 
 

ПРАСКОВИ 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 3 742 3 742 663 2 482 

2019 3 718 3 718 720 2 677 

2020 3 929 3 863 733 2 834 

Данните от таблицата показват, че площите на плододаващите насаждения от праскови са 

относително постоянни през последните години. Новосъздадените насаждения в областта поетапно влизат в 

плододаване. Младите овощни насаждения се създават от перспективни родовити сортове и за тях се полагат 

всички необходими грижи, което се отразява и на получените добиви. Произведената продукция възлиза на 2 

834 тона. Най-висок среден добив е отчетен през 2020 г. – 733 кг/дка.  
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площи дка кг/дка тона 

2018 4 345 4 345 582 2 528 

2019 5 276 5 276 450 2 374 

2020 6 542 6 264 629 3 941 

 

От таблицата виждаме, че плододаващите сливови насаждения постепенно се увеличават. Младите 

насаждения постепенно влизат в плододаване, като с това се увеличава и получената продукция. През 

текущата година, общото количество продукция е 3 941 тона, а средният добив е 629 кг/дка. Разликата в 

добивите през предходните години се дължи на сортовите особености, възрастовата структура на 

насажденията и на алтернативното плододаване.   

 

 
 

ЯБЪЛКИ 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 3 143 3 091 1 558 4 816 

2019 3 139 3 127 1 107 3 462 

2020 3 348 3 321 1 806 5 997 

Площта на плододаващите ябълкови насаждения в областта е относително постоянна през 

последните години. Всички площи с ябълки се реколтират ежегодно и за насажденията се полагат 

необходимите грижи. За сравняваният период с най-голям среден добив от декар е 2020 година – 1 806 

кг/дка. 

 
 

На територията на областта има създадени  328 дка с вишни, произведената продукция от тях 

възлиза на  121,00 тона, при среден добив –  417 кг/дка. 

През 2020 г. се извърши реколтирането на плододаващите кайсии – 926 дка, като получената 

продукция възлиза на 441 тона, а средният добив е  412 кг/дка.  

Плододаващите круши са 404 дка. Реколтирани са 397 дка. Производството възлиза на 299 тона, а 

средният добив 755 кг/дка, като насажденията са от перспективни родовити сортове.  

Ягоди се отглеждат върху 201 дка. За 2020 г. получената продукция е 106 тона, а средният добив е  

551 кг/дка. 
Малини се отглеждат, върху 108 дка, получена е продукция от 36 тона, при среден добив –  336 

кг/дка.  

 
 

ЛАВАНДУЛА 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 5 824 5 824 226 1 316 

2019 8 018 8 018 254 2 037 

2020 8 098 8 025 205 1 649 

0

5000

10000

2018 2019 2020

СЛИВИ 

плододаващи 
площи 

реколтирани 
площи 

2500

3000

3500

2018 2019 2020

ЯБЪЛКИ 

плододаващи 
площи 

реколтирани 
площи 

0

1000

вишни кайсии круши ягоди малини 

ДРУГИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ 

засадени площи 

реколтирани площи 



                     123 

На територията на областта се отглежда лавандула върху 8 098 дка, като площта, която е 

реколтирана е 8 025 дка. Производството възлиза на 1 649 тона, средният добив за 2020 г. е 205кг/дка. Към 

тази култура има изявен  интерес, като насажденията се увеличават през годините. По отношение на добивите 

най-висок добив е отчетен за реколта  2019 г. – 254 кг/дка. 

 

 
 

ЛОЗОВИ  НАСАЖДЕНИЯ 

 

Лозарството в Бургаска област има вековни традиции. Резултати и изводи от проведени 

агроклиматични проучвания за Източния лозарски район на България показват, че е подходящ за развитието 

на лозата. В него са установени няколко микрорайони със специфични микроклиматични особености, които 

дават своето отражение върху качеството на гроздовите реколти. В Бургаска област са обособени следните 

микрорайони: 

 Микрорайона на Южното Черноморие - включва  землищата  на общините Несебър, Поморие и 

Бургас. 

 Просенишка долина- обхваща землищата на общините Руен и Айтос. 

 Сунгурларска долина – включва землищата на Сунгурларе и  Славянци. 

 Странджа- обхваща землищата на общините Созопол, Царево и Средец.  

 
ЛОЗЯ ВИНЕНИ 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив кг/дка 

Производство 

тона 

2018 67 662 67 662 602 40 711 

2019 68 649 68 649 519 35 596 

2020 65 790 65 024 495 32 217 

 

 
 

Намалението в площите на винените лозя за сравняваният период се дължи на отпадането на старите 

и непродуктивни насаждения с изтекла амортизация, както и отказ от отглеждането на лозя от 

гроздопроизводителите. Въпреки това делът на площите заети с лозя е голям и секторът търпи развитие. В 

областта встъпват в плододаване и нови масиви от перспективни високодобивни сортове, като се използват 

благоприятните почвено-климатични условия в района и възможностите за подпомагане в лозарският сектор.  

По националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.  земеделските 

стопани подават зявления за прием за финаснсова помощ по мярка ”Преструктуриране  и конверсия на 

лозя”.Mярката подпомага дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за 

подобряване на техниките за управление на лозята 

По оперативни данни за последната година са реколтирани  65 024 дка винени лозя. Общата 

продукция от винени сортове е 32 217 тона. Отчетеният среден добив е 519 кг/дка.  

 
ЛОЗЯ  ДЕСЕРТНИ 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 4 309 4 309 703 3 030 

2019 4 153 4 153 655  2 721 

2020 4 128 3 811 365 1 392 
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За сравняваният  три годишен период се отчита намаление на площите през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. 

заети с плододаващи десертни лозя, поради напредналата възрастова структура на насажденията. Всички 

площи се стопанисват и реколтират ежегодно. Благоприятните климатични условия в региона и системно 

полаганите грижи за лозята за десертно грозде от земеделските стопани се отразяват на получените средните 

добиви, които достигнаха  703 кг/дка за 2018 г. и това е най-високият добив за сравняваният период.  

Гроздоберната кампания за 2020 г. приключи и продукцията беше прибрана, като произведеното 

количество десертно грозде е 1 392 тона. Реколта 2019 се отличава с добро качество по отношение на 

здравина на гроздето и захарно съдържание. Отчетеният среден добив е 655 кг/дка за десертните лозя. 

 
ТЮТЮН  ОРИЕНТАЛСКИ 

Година Засадени площи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 387 387 146 56.35 

2019 316 316 144 45 

2020 181 181 144 26 

 

 
 

Площите с ориенталски тютюн за областта възлизат на 181 дка. Прибраната продукция възлиза на 

26 тона, средният добив за 2020 г. е 144 кг/дка. По отношение на добивите най-висок добив е отчетен за 

реколта  2019 г. – 146 кг/дка. 

 

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО 

 

При основните зеленчукови култури се отчита ръст в дела на обработваемата площ за сравняваният 

три годишен период 2017-2018-2019. Тенденцията към увеличение на площите с отглеждани  зеленчуци в 

областта важи за почти всички видове култури от групата, дължащо се  на подпомагането на земеделските 

стопани по схемите и мерките.    

 

ДОМАТИ 

Година Засадени площи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 1 442 1 442 1 283 1 850 

2019 1 567 1 567 1 305 2 045 

2020 871 770 1 345 1 745 

Домати – от засятите 871 дка са реколтирани 770  дка като получената продукция възлиза на 1 745 

тона, при отчетен среден добив – 1 345 кг/дка. 
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ПИПЕР 

Година Засадениплощи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 1 032 1 032 877 850 

2019 1 506  1 506 886 1 335 

2020 584 584 752 1 288 

Пипер – реколтирани са всички 584  дка, получената продукция е 1 288 тона, при отчетен среден 

добив – 1 288 кг/дка. 

 

     
 

 

КАРТОФИ 

 

Година Засадени площи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2018 2 516 2 516 1 183 2 974 

2019 2 746 2 746 2 891 1 053 

2020 3 868 3862 997 3 848 

Картофи за реколта 2020 - засятите 3 868дка са реколтирани 3 862 дка, получената продукция 

възлиза на 3 848 тона, при отчетен среден добив –  997 кг/дка.  

 

 
Дини - от засятите2 457 дка е получената продукция 3 464 тона, среден добив – 1 409кг/дка. 

Пъпеши- от засятите794 дка са реколтирани всички, получената продукция е  883тона, при отчетен 

среден добив – 1 113 кг/дка. 

 

4. ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

4.1.БРАКУВАНЕ НА ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯЗА 2020 ГОДИНА 

 

Постъпили искания за бракуване в ОД ”Земеделие” гр. Бургас –5 броя 

Издадени заповеди и извършени комисии  -  3 броя 

Издадени протоколи от комисиите –  5 броя 

Всичко декари бракувани трайни насаждения –  222,418 дка 

 

Заповед 

№ 
Дата/заповед Имот № дка 

Вид на 

тн 

Населено 

място 
община Комисия/дата 

Брой 

проток

оли 

брак 

РД 04-

185 
29.09.2020г 57491.20.620 2,140 ябълки Поморие Поморие 30.09.2020 1 да 

  57491.20.621 18,670 
ябълки, 

праскови 
Поморие Поморие    

  57491.20.622 18,521 праскови Поморие Поморие    

  57491.20.594 51,963 бадеми Поморие Поморие    

  57491.20.592 22,783 лозе Поморие Поморие    

  57491.20.591 13,714 лозе Поморие Поморие    

  57491.20.590 12,664 лозе Поморие Поморие    

  57491.20.589 84,640 лозе Поморие Поморие    

  57491.20.625 32,719 
разсадни

к 
Поморие Поморие    
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  57491.20.629 14.773 лозе Поморие Поморие    

РД 04-

477 
02.11.2020г 44094.14.864 14,918 смокини Лозенец Царево 03.11.2020 1 да 

  44094.14.864 21,192 смокини Лозенец Царево    

  44094.14.205 17,755 смокини Лозенец Царево    

РД 04-

480 
04.11.2020г 00833.12.24 3,612 орехи Ахелой Поморие 06.11.2020 1 да 

  00833.12.25 3,611 орехи Ахелой Поморие    

  00833.12.27 3,664 орехи Ахелой Поморие    

  00833.12.28 3,666 орехи Ахелой Поморие    

  00833.12.19 3,621 орехи Ахелой Поморие    

  00833.12.50 3,619 орехи Ахелой Поморие    

  69746.1.63 7,592 бадеми Страцин Поморие  1 не 

 
 

 

Сравнение по 

години 

Брой  

комисии 

Брой издадени 

протоколи 

Декари бракувани 

ТН 

2018 4 35 118,418 

2019 8 31 340,164 

2020 3 5 222,418 

   

    
 

                              
 

 
4.2. ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО 

 

В изпълнение на Заповед № РД 09-78/02.02.2018 г.на Министъра на земеделието,храните и горите, 

по предварително установен график бяха извършвани периодични обследвания на площите,  заети с 

основните есенни и пролетни култури. Обследванията се извършваха по общини от специално сформирани 

Експертни комисии със Заповед на Директора на ОДЗ № РД 11-55/13.03.2019 г., като резултатите се 

докладваха в края на периода.След обсъждане на данните и анализ на работни съвещания на ОЕКЗ 

резултатите бяха своевременно докладвани в МЗХГ.  

І етап – 10 % обследване в периода 16 до 22 март доклад до МЗХГ с Изх. №РД-12-01-89-16/ 

20.03.2020г. 

ІІ етап – 10 % обследване в периода 15 до 23 април доклад до МЗХГ с Изх. № РД -12-01-89-

19/23.04.2020 г. 

ІІІ етап - 100 % обследване в периода 18 до 22 май доклад до МЗХГ с Изх. №РД -12-01-89-

21/22.05.2020 г. 

ІV етап – 10 % обследване, 7-10 дни преди жътва до 22 юни 2020 г. доклад до МЗХГ с Изх. №РД-

12-01-89-23/22.06.2020 г. 

Доклад от 13.08.2020 г. до МЗХГза състоянието на основните пролетни култури /слънчоглед и 

царевица за зърно/, относно засушаването през летния период и отражението му върху развитието им. 

 

5. АНАЛИЗ, ИЗВОДИ И ПРОГНОЗА ЗА СТРУКТУРАТА, ОЧАКВАНИТЕ ДОБИВИ И 

РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 
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За стопанската 2020/2021 г. до края на отчетния период на територията на областта са засяти  703 425 

дка - пшеница, 181 825 дка - ечемик, 2 820  дка - ръж, 4 390 дка - тритикале и 240 793 дка. - маслодайна 

рапица. За сравнение с хода на сеитбената кампания за предходната година 2018/2019 са засяти: 725 250 дка 

– пшеница, 172  687 дка – ечемик,  2 620 дка – ръж,  6 768  дка тритикале и 259 760 дка - маслодайна рапица. 

Общата площ на всички засяти есенници през предходната кампания възлиза на 1 167. 

 

ІІ. ЖИВОТНОВЪДСТВО 

1. СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В  ОБЛАСТ  БУРГАС 2020 г. 

През отчетната година, на територията на страната, при почти всички основни видове 

селскостопански животни е налице намаление на броя на годишна база, както следва: говеда – с 3%, овце – с 

5,1%, кози – с 15,9%, свине – с 24,9%. В същото време, общият брой на биволите и  пчелните семейства се 

увеличават съответно  със 7,1% и 10,1%. 

През 2020 г., в Бургаска област, следвайки тенденцията в страната, се отчита  спад, в сравнение с 

предишната година на  броя на говедата – с 3%, на овцете – с 14,20 %, на козите – с 15,9%. Отчитаме 

нарастващ общият брой на биволите, свинете и пчелните семейства съответно  със 7,1% , 4.57 и 4.0%. 

 

            Таблица 1 

 

 
 

Таблица 2 

 
 

1.2. ГОВЕДОВЪДСТВО И БИВОЛОВЪДСТВО 

Общият брой на говедата /37 000 бр./ на територията на областта през 2020 г., запазва нивото на 

предходната годинана фона насвиване с 3 % в сравнение с годинапо рано в национален мащаб. Продължава 

процесът на  специализация  на  производството  в  говедовъдството, който се характеризира с преминаване 

от млечно към месодайно направление. 

9 национални развъдни асоциации  контролират 76 ферми с 5 776 бр., което е запазена тенденция в 

сравнение с 2019г., с 2% повече от контролираните през 2017г. /4 809/ и с близо 20 % в сравнение с 2016г. /4 
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127/ бр.. От графичното изображение на таблица № 2 се вижда ясно очертана тенденция към запазване на 

обхвата на селекционен контрол. 

Към началото на 2020 г., стопанствата, отглеждащи биволици в страната са 318 броя - с 5,4% по-малко 

спрямо година по-рано, като същевременно броят на биволиците в тях нараства с 11,3%. В резултат, средният 

размер на стопанствата с биволици достига 38,3 броя животни (при 34,3 броя през 2018 г.). Нарастваща е  

тенденцията в страната  със  значителните  22%,  през 2019г. и 7,1 процент през 2020г. 

В Бургаска област броя на биволите през 2020 г. остава почти постоянен – 1058 /1 038бр. -  2019г. /, което 

продължава да е с 40% повече в сравнение с 2017 г. когато са  735 броя.. Наличието на добри климатични и 

географски условия за отглеждане на биволите на територията на област Бургас, традициите създадени, както 

и високия размер на плащането за едно допустимо животно са причините за големият им брой. 

В Бургаска област, броя на биволите под селекционен контрол остава на  нивото на 2020г., под контрола 

на две национални развъдни организации. 

2020 г. беше една от най-тежките години за земеделските стопани, подвласна на пандемията от COVID 19 

и незапомнената суша в източната част на страната. Земеделските стопани-животновъди претърпяха загуби 

заради сушата и негативното влияние на пандемията от коронавирус (COVID-19). Въпреки, че вирусът Covid-

19 не засегна директно здравето на селскостопанските животни, той се яви сериозно предизвикателство в 

осигуряването на нормалната работа на животновъдите и животновъдните ферми в България. Сушата  

превърна реколта 2020 г. в най-лошата от поне 6-7 години насам. В област Бургас през 2020 г. са получени 

средни добиви от 258 кг/дка, които са с 46 % по-ниски от средния добив за периода 2015-2019 г. Заради 

горещините и липсата на валежи, растежът на ливадите не беше  достатъчен и цените на сламата и сеното 

стигнаха до високо ниво. Намаляването на добива на фуражите, увеличената им цена и липсата им на пазара 

има конкретни последици за доходите на животновъдите, тъй като води до увеличение на производствените 

им разходи. 

 През 2020 г., на земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце майки и/или 

кози майки“, на два транша,  бе предоставена  ДП „Държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 

1408/2013, на регистрираните по Наредба №3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници 

и/или биволи, овце майки и/или кози майки“. 855 животновъди  от Бургаска област кандидатсваха за ДП, като 

подпомагането се явява част от производствените разходи за отглеждане на животните и усвоиха 1 850 043.12 

лв.. 

 На територията на общините Сунгурларе, Бургас, Камено и Средец, четирима животновъди се 

възползваха от възможността да кандидатстват по ДП „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и 

съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“, ДП „Инвестиции 

за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“, ДП „Инвестиции за 

изграждане на кланични пунктове“.  

 

1.3.ОВЦЕВЪДСТВО И КОЗЕВЪДСТВО 

През 2020 г. в страната се отглеждат 1 280 983 броя овце - с 5,1% по-малко на годишна база. Същата 

тенденция за намеление през 2020 г. се наблюдава в Бургаски регион//108 000бр./ в сравнение с 2019 г. /125 

097бр. / с 14,20%. 

В Бургаска област под селекционен контрол на 12 развъдни асоциации са 300  овцеферми с 50 089  

животни, което е показателно за запазено ниво в сравнение с 2019 г. 

Отглежданите през 2020 г. кози в страната наброяват 228  493 бр. – с близо 16% по-малко спрямо година 

по-рано. При общият брой на козите/10 019 бр./ в Бургаски регион се забелязва спад с 26% спрямо края на 

предходната година /13 547 броя/.  

На нивото на 2019 г. е броят на козите под селекционен контрол - 8 ферми с 446 животни/ под контрола 

на две развъдни асоциации. Драстичния спад при козитепод селекционен контрол в сравнение с 2017 г. се 

дължи се дължи на факта, че на подпомагане подлежат животни с доказан произход (вписани в Родословната 

книга и тази информация дае отразена в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ). 

С цел да се подпомогне селекционната дейност в животновъдния сектор, се предоставиха субсидирани 

услуги за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните 

качества на животните от одобрени развъдни организаци.„Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни 

породи овце“ на територията на община Айтос- с. Пирне, кандидатства по ДП „Схема за държавна помощ за 

създаване и поддържане на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на 

животните през 2020 г.“ и усвои 266 302.29 лв.. 

 

1.4. ПТИЦЕВЪДСТВО 

С Решение на Европейската комисия, през м. март 2019 г. схемата за  ДП “Помощ за реализирането 

на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”е изменена и освен включените до 

този момент родители от кокошия вид, са добавени и пуйки, патици и гъски. Промяната е свързана с 

изменение на обхвата на подпомагане и касае допълнение на действащата Мярка Б - Осигуряване на свободна 

подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт. 
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На територията на Бургаска област, за ДП “Помощ за реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към птиците” за 2020 г. са кандидатсвали собствениците на птицеферма 

от община Айтос и  ферма за патици от община Сунгурларе, като са усвоени 57 957.97 лв. 

1.5. СВИНЕВЪДСТВО 

Свиневъдният сектор в страната е добре структуриран и специализиран, което е предпоставка за 

устойчиво и стабилно развитие.Установените в страната огнища на заболяването Африканска чума по 

свинете през 2019 г. засегнаха сериозно сектора, водейки до значително редуциране на броя на поголовието. 

В рамките на годината над 190 хил. свине са умрели или принудително умъртвени. Общият брой свине в 

страната е 491 814 - с 24,9% по-малко на годишна база.С цел овладяване разпространението на заболяванията 

и преодоляване на негативното им влияние върху развитието на животновъдство, са предприети адекватни 

действия в краткосрочен и дългосрочен план за повишаване на биосигурността в стопанствата и е разработен 

компенсаторен механизъм за обезщетение на засегнатите животновъди. 

Свиневъдният сектор на територията на Бургаски регион е концентриран в 3 на брой, уедрени 

стопанства. Африканската чума по свинете през 2019 г.не засегна сериозно Бургаска област. Това е 

предпоставка за устойчиво, стабилно развитие, по висока ефективност на производството и запазваща 

тенденция на броя на свинете, концентрирани в малко на брой, уедрени стопанства/44 000 бр./.  

Развитието на сектора е благоприятствано от предоставяното финансово подпомагане по схемата на 

държавна помощ за реализиране на доброволно поети петгодишни ангажименти за хуманно отношение към 

свинете, стартирала през 2012 г., която продължава да се прилага и през 2021г. 

На територията на Бургаска област, за  ДП „Помощ за реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към свинете“за 2020 г. са кандидатсвали собствениците на трите 

индустриалните свинеферми  от общините  Карнобат и Помориеи са усвоени 1 532 605.02 лв.  

1.6. ПЧЕЛАРСТВО  

Към началото на 2020 г. в страната има 13 771 пчелни стопанства, в които се отглеждат 867 561 пчелни 

семейства – съответно с 12,3% и 10,8% повече на годишна база.  

За периода 2010-2018 г.  броя на пчелните семейства в Бургаска област нараства с 26 % в сравнение с 

2010г., когато са били 50 526 броя. През 2019г. се  наблюдава ръст на пчелните семейства от 5 % /67 761/, 

което кореспондира с нарастващия с 2.3% общ брой пчелни семейства в национален машаб. През 2020 г. се 

забелязва увеличение на броя на пчелните семейства с 4 % /72 140 бр./ и почти постоянен брой регистрирани 

земеделски стопани по Наредба №3/1999г../през 2019г. е 445 бр., което представлява 72% увеличение в 

сравнение с 2010г. /259 бр./. 

 

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/537 на Комисията от 28 март 2019 г. за вписване на 

наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, ЕК 

вписа Защитеното наименование за произход (ЗНП) „Странджански манов мед“/ „Манов мед от Странджа“ в 

европейския Регистър защитените наименования за произход и защитените географски указания. 

Шест пчелари от Пчеларско сдружение “Странджански манов мед“ кандидатсваха по ДП 

„Индивидуална минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 от 18 декември 2013 г. на 

земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие във връзка с 

участие в схема за качество Защитено наименование за произход (ЗНП) „Странджански манов мед“/„Манов 

мед от Странджа“, като усвоиха 10 800лв.. Помощта се предоставя за покриване на разходи за задължителна 

годишна проверка на място от контролиращо лице и лабораторен анализ на продукта при направена 

задължителна годишна проверка при производство на продукти със ЗНП 

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е одобрена от ЕК с Решение за 

изпълнение (ЕС) 2019/974 от 12 юни 2019 г., като общият бюджет за България за целия тригодишен период 

възлиза на 19 199 708 лева, от които 50% - от бюджета на ЕС и 50% от националния бюджет. Разпределението 

на средствата по години е както следва: за 2020 г. - 6 399 406 лева, за 2021 г. - 6 400 302 лева, за 2022 г. - 6 400 

000 лева. 

В Бургаска област, По Националната програма по пчеларство  за периода 2020 – 2022г., за 

стопанската 2019/2020 г., 95 пчелари са подали заявления за участие в програмата. За стопанската 2020/2021 

г., 109 пчелари са  участвали в Програмата . 

С цел компенсиране на част от разходите  за отглеждане на пчелните семейства и за справяне с 

последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед, на 

пчеларите бе предоставена ДП „Държавна помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на 

регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства през 2020 г.“.  

295 827 лв. усвоиха 316 собсвеници на пчелини в Бургаски регион. 

ИЗВОДИ И ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БУРГАСКА 

ОБЛАСТ 

Като приоритетен сектор в областта на земеделието, животновъдството продължава да се подпомага 

посредством различни финансови инструменти със средства от европейския бюджет по двата стълба на ОСП 
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-за директни плащания и пазарни мерки и за развитие на селските райони, както и с национални средства. 

Осигуряването на благоприятна нормативна и икономическа среда позволява по-ефективно управление на 

фермите, подобряване на рентабилността на производството, повишаване безопасността и качеството на 

продукцията. Това допринася за гарантиране доходите на фермерите и за ускоряване на икономическия 

растеж на сектора. 

През 2021 г., общо 70 млн. лв. ще получат свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно 

отношение- по 35 млн. лв. за всяка от двете схеми - „Помощ за реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към птиците" и „Помощ за реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към свинете”. 

По преходната национална помощ за говеда и биволи необвързана с производството,  вторият транш 

ще бъде изплатен в периода 10-20 януари 2021 г. 

След 20 февруари ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ по двете 

направления "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство" и 

"Традиционни практики за сезонна паша - Пасторализъм". 

По Мярка 11"Биологично земеделие" плащанията ще се извършат в периода 15 април - 20 май при 

условие, че към 28 февруари 2021 г. е напълно актуализирана базата данни на производителите, 

преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни произведени по биологичен начин, 

поддържана от МЗХГ. 

 

РАЗДЕЛ : ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ «АПФСДЧР» 

 

І.СТРУКТУРА И ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА. 

 

Областните дирекции "Земеделие" са специализирани териториални администрации към министъра на 

земеделието и храните и са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МЗХ. Структурата и 

числеността на отделните административни звена се определят с длъжностното разписание при спазване на 

разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите актове по 

прилагането им. 

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в Областната дирекция 

"Земеделие"Бургас са обособени в обща и специализирана администрация. 

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора, създава условия за 

осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по 

административното обслужване. Общата администрация в ОД»З» Бургас е организирана в дирекция 

"Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси".  

Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие", като в 

състава и се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като нейни териториални 

звена. 

С устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие” са утвърдени щатни бройки, в т. ч. и 

Общинските служби по земеделие. Утвърденото длъжностно разписание за Областна дирекция „Земеделие” 

Бургас от 14.10.2020г. е за 84 служители.  

 

В състава на ОД“З“ Бургас са включени и 11 общински служби по земеделие  и два офиса както следва:  

 

1.ОСЗ  Айтос 

2.ОСЗ Бургас 

3.ОСЗ Бургас –  офис Малко  Търново 

4.ОСЗ Камено 

5.ОСЗ Карнобат  

6.ОСЗ Несебър 

7.ОСЗ Поморие 

8.ОСЗ Приморско – Царево -офис Приморско 

9.ОСЗ Приморско – Царево -офис Царево 

10.ОСЗ Руен 

11.ОСЗ Созопол 

12.ОСЗ Средец 

13.ОСЗ Сунгурларе 

 

Предвид увеличения брой и отчитайки нарастващите нужди на земеделските стопани в Община Малко 

Търново във връзка с извършваната земеделска дейност и имайки предвид разходените средства за 

командировки и положеният труд на служители от останалите ОСЗ в помощ на офис Малко Търново, с 

мотивирани предложения с изх. № № 103/05.01.2018 г., РД-12-103//24.07.2019 г., РД-12-103-1//27.08.2019 г. и 

РД-12-01-336/17.09.2020 г. на ОД “Земеделие“ Бургас е предложено преструктуриране на офис Малко 

Търново – ОСЗ Бургас, в самостоятелна общинска служба, чрез увеличаване на щатния състав. 
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II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г. 

 

 Финансово- счетоводната дейност се организира при спазване на основните счетоводни принципи, посочени в чл. 4 от 

Закона за счетоводството. 

 Стопанските операции се отразяват в три обособени отчетни групи: „Бюджет„; „Други сметки и дейности” и „Сметки 

за средства от европейски съюз”.  Прилаганата отчетност е диференцирана в две основни насоки: отчетност на касова основа и 

отчетност на начислена основа /счетоводна отчетност/. 

Отчетността на касова основа се изготвя в съответствие с Единната бюджетна класификация за всяка финансова 

година. 

 Счетоводната отчетност се изготвя в съответствие със Сметкоплана на бюджетните организации и в частност 

индивидуалния сметкоплан на Областната дирекция “Земеделие” Бургас. 

Дълготрайните активи се отчитат по цена на придобиване, включваща покупната цена и разходите за привеждане на 

актива в подходящ за експлоатацията му вид. За дълготрайни активи се отчитат и признават активи, когато стойността им в 

момента на придобиването е по-голяма от 1000 лв.без ДДС за всички ДМА с изключение на компютрите, чийто стойностен 

праг е 500 лв. без ДДС. Начисляване на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи и отчитането на амортизационната 

сума се извършва ежемесечно.  

Материалните запаси се оценяват по доставна стойност, която включва разходите за закупуване и други, които 

допринасят за привеждането на материалите в готов за тяхното ползване вид.  

Приходите се определят по справедлива стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под 

формата на парични средства. Отчитат се на начислена основа в момента на тяхното възникване и на касова основа в момента 

на постъпване по сметките на дирекцията, съгласно параграфите на ЕБК. Като приходи от стопанската дейност се отчитат 

приходите от наеми на земеделска земя от държавен поземлен фонд.  

 

ПРИХОДНА ЧАСТ 

 

1. Собствени приходи 

 Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на ОД „Земеделие” - Бургас за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

отразява реализирани приходи от общинските служби по земеделие, съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по 

поземлената собственост – Приложение 1 към чл.1 от ПМС 286 от 10.07.1997 г., реализираните приходи от ОД „З” за 

регистрация и контрол на земеделска и горска техника, съгласно Тарифата за таксите, събирани по Закона за регистрация и 

контрол на земеделската и горската техника, както и реализирани приходи от отдаване под наеми аренда на земеделски земи от 

държавен поземлен фонд /ДПФ/. 

 Общинските служби по земеделие събират такси за извършени административни услуги на граждани, а 

именно: издаване на скици, заверки на скици, трасиране и заснемане на имоти, промяна характеристики на имот и др. 

 С изменение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, на Областните 

дирекции "Земеделие" се възложиха допълнителни функции и задължения, осъществявани от закритата Контролно техническа 

инспекция.  В тази връзка от 01.01.2016 г. ОД „Земеделие” – Бургас извършва годишни и сезонни технически прегледи на 

техника, идентификация при първоначална регистрация и промяна в регистрация, пускане в употреба или бракуване на 

техника; издава и подменя свидетелства за регистрация на техника, издава и подменя свидетелства за правоспособност за 

работа с техника. 

 Стопанските приходи, събирани от Областна дирекция „Земеделие” – Бургас са на основание: 

чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, изразяващ се в упражняване правата на собственик на Министъра на земеделието, храните и 

горите върху земите от ДПФ, отдавайки ги под наем, аренда и др. 

 

За периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. ОД „Земеделие” – Бургас отчита приходи в размер на 837 315 лева както следва: 

 

 От държавни такси, съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлената собственост и 

Тарифата за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника /ЗРКЗГТ/ в размер на 140 

029 лв., отразени в & 25-01 „Такси за административни и други услуги и дейности”; 

Процентното отношение на приходите от такси, събрани от ОД „Земеделие” – Бургас и  общинските служби по 

земеделие в област  Бургас към общите приходи може да се представи по следния начин: 
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 От отдаване под наем и аренда на земеделски земи от държавен поземлен фонд в размер на 713 265 лв., отразени в & 

24-06 „Приходи от наеми на земя”; 

  

 От глоби, санкции, неустойки, на основание издадени от Директора на ОД „З” – Бургас наказателни 

постановления във връзка със ЗРКЗГТ, отразени по параграф 28-02 – 2 800 лв.  

 

 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия, съгласно чл.248 от ЗКПО 

в размер на (19 029) лева; 

 

 Други неданъчни приходи  – 250 лева. 

 

ОД „Земеделие” – Бургас отчитаизпълнение на плана за приходите към 31.12.2020 г. в размер на 85 %, в 

абсолютна стойност с 151 685 лева по-малко от утвърдения бюджет и с 25 823 лв. по-малко от отчета за 2019 г. 

Вътрешни и външни фактори повлияли върху размера на събраните приходи по категории, са както следва: 

1. Приходи от такси: 

 

 Анализът на отчетените приходи от такси, реализирани от общинските служби по земеделие, показва тенденция 

на значително намаление на приходите от такси във всички общини в Бургаска област, което произтича основно от следните 

обосновани мотиви: 

Предвид влезлите в сила промени и допълнения в Закона за кадастъра и имотния регистър, относно  

преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта от службите по геодезия, картография и 

кадастър, обслужването на гражданите и съответно заплащането на държавни такси се прехвърля в Агенция по геодезия, 

картография и кадастър /АГКК/ - към 31.12.2020 г. всички 251 землища в областта са предадени на АГКК.  

 

  В резултат на намаления брой регистрирана земеделска и горска техника – с 176 бр. по-малко спрямо 2019 г., както 

и намаления брой извършени годишни технически прегледи – с 2 113 бр., ОД „З“ – Бургас отчита с 35 178 лева по-малко 

събрани приходи от такси по ЗРКЗГТ спрямо предходната отчетна година. 

 

2. Приходи от наем  - през 2020 г. са проведени 6 тръжни процедури по реда на чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 47б от 

ППЗСПЗЗ, за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ, с подписани общо 70 договора с предоставени общо 5 622,821 дка и 

2 процедури без провеждане на търг по чл. 37в, ал. 10 и чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ, с подписани общо 13 договора за обща площ 

от 493,039 дка.  

Всички вземанията от наем и аренда с падеж 2020 г. са събрани към 31.12.2020 г., с изключение на 2 221 лв. по два от 

сключените дългосрочни договори, които са отразени като просрочени вземания. След изпратени покани за доброволно 

изпълнение, същите са платени м. 01.2021 г. ведно с лихва за забава.  

В сравнение с предходната отчетна година, ОД „Земеделие“ – Бургас отчита завишение на приходите от наем с 90 004 

лв., в резултат на сключени с 43 бр. повече договори, съответно за 1 446 дка повече земеделска земя от ДПФ, както и 

достигнати по високи от началната тръжни цени. 

Освен посочените по-горе приходи, принадлежащи на ОД „Земеделие” – Бургас, към 31.12.2020 г.година са 

реализирани приходи в размер на  1 149 732 лв., постъпващи по банкова сметка на МЗХГ, както следва: 

 

 заплатени такси по чл. 30 от ЗОЗЗ в размер на 323 234 лева; влезли в сила 53 решения за промяна 

предназначението на земя  по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ; 

 

 сключени договори за продажба на прилежащи площи към сгради и съоръжения от имущество  по реда на чл. 27, 

ал. 6 от ЗСПЗЗ и свободни, негодни и годни за земеделско ползване площи по реда на чл. 27, ал. 8 и 9 от ЗСПЗЗв размер 824 222 

лв. както следва: 

Айтос; 17 244.00

Бургас; 4 131.00

Камено; 
2 212.00

Карнобат; 

3 236.00

офис Малко Търново; 

1 208.00

Несебър; 1 184.00
Поморие ; 1 546.00

Приморско; 
297.00

Руен; 14 894.00

Созопол; 1 677.00

Средец; 320.00

Сунгурларе; 2 757.00Царево; 842.00

КТИ; 88 480.00

Реализирани приходи от такси - 2020 година
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- чл. 27, ал. 6 – 14 бр. договора, с постъпили режийни разноски 10 362 лв. и суми за ползване на земята, на основание & 

17, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ в размер на 108 339 лева, продажна цена в лева – 106 611 лв. и  ПКБ на стойност 411 

516 лева.; 

- чл. 27, ал. 8 – по проведена в края на 2019 г. тръжна процедура са сключени са 3 договора, постъпили 52 900 лв. 

продажна цена и 1058 лв. режийни разноски;  

-  чл. 27, ал. 9 (параграф 12а от ПЗРЗСПЗЗ) – са проведени шест тръжни процедури, сключени 5 договора, постъпили 

130 820 лв. продажна цена и 2 616 лв. режийни разноски. 

 чл. 34, ал. 8 от ЗСПЗЗ за неправомерно ползване на земи от ДПФ на основание 12 бр. заповеди на Директора на 

ОД ”Земеделие” Бургас в размер на 2 276 лева. 
 

Общият размер на приходите, реализирани от ОД „Земеделие” – Бургас към 31.12.2020 г., възлиза на 1 987 047 

лв. 
 

РАЗХОДНА ЧАСТ 

 

Разходната част в бюджета на ОД „Земеделие” гр. Бургас за 2020 г., в размер на 1 739 848  лева, по видове разходи се 

определя от: 

 

1. Заплати, възнаграждения и социално осигурителни вноски – 1 489 372 лв., в това число:  

- за заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения  – 1 076 055 лв.;  

- за други възнаграждения и плащания на персонал и заплати по извънтрудово правоотношение  –  68 633 лв., 

- за социално осигурителни вноски от работодател по трудови, служебни и извънтрудови правоотношения – 344 684 лв. 

 

2. Издръжка за дейността на ОД „Земеделие” – Бургас  - 244 032 лв., в това число:  

 

          - вода, горива, електроенергия, материали, текущ ремонт, външни услуги, командировки, застраховки и др.                                                             

–  221 464 лв.; 

 -  платени данъци, такси                                     -     21 708 лв.; 

- текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата – 860 лв. 

Видно от посочените данни в годишния отчет за касово изпълнение на бюджета, с най-голям относителен дял са 

разходите за заплати и възнаграждения, представляващи 61.85 % от общите разходи. Разходи за други възнаграждения и 

плащания  - 3.94 %. Разходите за издръжка са в размер на 12.73  % от общите разходи. 

 

През 2020 г. с цел подобряване условията за работа на служителите се извърши текущ ремонт на офис помещенията на 

Общинска служба по земеделие гр. Поморие, Руен и Бургас. Извърши се текущ ремонт на собствена полумасивна сграда, с цел 

обособяване на архивно помещение, като се монтираха и необходимите стелажи. Продължи подмяна на вече морално и 

физически изхабена компютърна офис техника, като се закупиха 2 бр. скенери, 4 бр. принтери, 2 монитор. Поднови се част от 

офис оборудване в ОСЗ гр. Несебър, закупиха се офис столове.  

В изпълнение на Заповед № РД 09-268/26.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, ОД «Земеделие» 

- Бургас предприе незабавни действия за своевременно разплащане на дължимите от МЗХГ местни данъци и такси за 2020 г. 

Разплатени са всички задължения към общините в област Бургас в общ размер 10 686 лева. 

Отчетените разходи от ОД „Земеделие“ – Бургас към 31.12.2020 г., във връзка с мерките за предотвратяване на 

разпространението на COVID – 19 са в размер на 8 670.37 лева и представляват закупени консумативи, осигуряващи безопасни 

условия на труд на работещите в ОД „З“ – Бургас и тринадесетте общински служби по земеделие в област Бургас, както следва: 

 

 дезинфектант за ръце  -                                    1 223.61 лв; 

 дезинфектант за повърхности –                        438.09 лв.; 

 дезинфекция офис помещения -                       168.00 лв.; 

 спирт –                                                                 235.56 лв.;  

 предпазни маски за многократна употреба –1 342,00 лв; 

 предпазни шлемове –                                         480,05 лв.; 

 ръкавици -                                                            288,96 лв.; 

 защитни прегради -                                          1 393.10 лв.; 

 бактерицидни антивирусни лампи с озон     1 136.00 лв.; 

 PCR тест – 62 бр.                                              1 965.00 лв.. 

 

3. Капиталови разходи: 

 

На основание чл. 112, ал. 2 от ЗПФ, ОД „Земеделие“ – Бургас е изготвила 3 бр. предложения за 

вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета в посока увеличение на капиталови разходи  за сметка на намаление на 

издръжката в размер на 6600 лева, с които се постигнаха следните резултати:  

 

 С цел изпълнение разпоредбата на чл. 4, ал.1 от Наредба за административното обслужване, както и за 

ограничаване разпространението на вируса COVID-19 и защита здравето на служителите работещи на първа линия в Областна 

дирекция „Земеделие“ Бургас се обособи звено за административно обслужване за потребителите на административни услуги 

на едно място, в едно служебно помещение, лесно за намиране и достъп. В тази връзка се закупи телефонна централа, която да 

осъществява връзка между административното звено и служителите на дирекцията;   

                                        

 Във връзка с настъпването на есенно-зимния период и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

се закупи 1 бр. климатик за помещение с площ около 50 кв. м. в Общинска служба по земеделие гр. Айтос;  

 

 Закупи се 1 бр. компютърна конфигурация за нуждите на ОДЗ - Поморие на стойност; 
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 Подмени се дървена с PVC дограма на обособено архивно помещение.    

 

ОД „З” Бургас стриктно прецизира разходите си в рамките на утвърдената бюджетна рамка за 2020 г.,  при спазване на 

нормативната база  за законосъобразност и целесъобразност при прилагане на СФУК. В резултат  на  създадената организация 

за целесъобразно изразходване на  одобрените средствата, същите се оказаха достатъчни за нормалното протичане на работния 

процес в дирекцията. 

Разходите на ОД „Земеделие” Бургас към 31.12.2020 година са извършени при спазване принципите на добро 

финансово управление, ефективно и икономично използване на предоставения бюджетен ресурс с ясно дефинирани 

приоритети.  

Изпълнението на бюджета е съобразено с утвърдените допустими максимални размери на новите задължения за 

разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. и ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. 

 

 

ЧУЖДИ СРЕДСТВА, ПОСТЪПВАЩИ ПО СМЕТКА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 

СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ 

 

 С изменение на чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ от 2015 г., по сметката за чужди средства на ОД „Земеделие“ – Бургас 

постъпват суми от ползватели на земеделски земи, представляващи средно годишно рентно плащане за имоти,които попадат в 

масивите за ползване на основание издадени заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Бургас по реда на чл. 37в, ал. 4 и 

чл.37ж от ЗСПЗЗ – т.нар. „бели петна“. Сумите са депозитни и се възстановяват от ОД „Земеделие“ – Бургас на правоимащите 

лица (собственик, съсобственик, наследник на земеделски земи) в 10 годишен срок. 

 В тази връзка по сметката за чужди средства са постъпили суми от ползватели и възстановени на правоимащите лица 

по стопански години, както следва: 

Данните обхващат периода от 2015 г. до момента 

Стопанска година Дължими суми от 

2015 г. до 

момента 

Платени суми от 

2015 г. до момента 

Възстановени суми на 

собственици от 2015 г. 

до момента 

Налична сума по сметка за 

чужди средства към  

момента 

  лева лева лева лева 

2015/2016 г. 3 092 586.88 3 077 956.53 1 222 055.11 1 855 901.42 

2016/2017 г. 2 589 301.52 2 586 704.79 729 474.20 1 857 230.59 

2017/2018 г. 2 243 842.99 2 243 742.72 507 366.97 1 736 375.75 

2018/2019 г. 2 363 288.61 2 362 125.37 430 910.74 1 931 214.63 

2019/2020 г. 2 450 367.45 2 439 224.52 386 989.72 2 052 234.80 

2020/2021 г. 2 113 584.12 2 091 765.58  2 091 765.58 

Общо: 14 852 971.57 14 801 519.51 3 276 796.74 11 524 722.77 

 

 Входирани, проверени и изплатени през 2020 г. общо 3 367 броя извлечения за възстановяване на т.нар. „бели петна“ 

на правоимащите лица за стопанските 15/16; 16/17; 17/18 г.; 18/19 г. и 19/20 г.За сравнение през последните три години, преди 

текущата, т.е.  2017; 2018 и 2019 г. са обработени и изплатени 8 275 бр. заявления, подадени от собствениците. 

Отчитайки факта, че движението и оборотът от документи, както и финансовите средства са значителни по обем, от 

2016 г. е в действие софтуерен онлайн базиран програмен продукт, с който работят както служителите на дирекцията, така и на 

общинските служби по земеделие, с който се постига много добра отчетност и контрол. 

 

III.АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНА  ДЕЙНОСТ НА ОД”ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС 

 

През 2020г. е осъществявано процесуално представителство на Областна дирекция „Земеделие” Бургас и 

Министерството на земеделието и храните по дела, пред съдебни инстанции на територията на Област Бургас и Област Сливен.  

Преобладаващият брой съдебни производства са по реда на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ срещу административни актове на ОСЗ, 

постановени по неприключили производства по реда на ЗСПЗЗ във връзка с процеса на реституция, както и във връзка с 

регистърната и административна дейност на ОСЗ. Осъществява се процесуално представителство по реда на АПК по 

производства, образувани по жалби срещу административни актове на Директора на ОД „Земеделие” Бургас и на МЗХГ.  

 

През периода продължава представителството по образувани в предходен етап дела. 

 

Системно през годината се извършват проверки и е отговорено на около 800 бр. молби, сигнали и жалби, постъпили от 

организации, физически и юридически лица във връзка с дейността на ОД ”Земеделие” и Общинските служби по 

земеделие,като са изготвени в това число писма до различни администрации и граждани, пряко касаещи работата на ОДЗ и 

МЗХ. 

 

На основание чл. 23, ал. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, през 2020 година са 

издадени 45 броя наказателни постановления, с които е наложена глоба или имуществена санкция на физически и юридически 

лица, извършили нарушения, предвидени в ЗРКЗТ.  

За календарната 2020 г. са възложени 2 обществени поръчки чрез събиране на оферти, по реда на Глава XXVI от 

Закона за обществените поръчки, а именно:   

 

1. „Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи устройства, за нуждите на 

Областна дирекция „Земеделие” Бургас“. 

2. „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, по 

обособени позиции, както следва:  
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Обособена позиция 1: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” 

Бургас;  

Обособена позиция 2: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на  Областна дирекция „Земеделие” 

Бургас,  включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки”. 

 

По реда на Закона за достъп до обществена информация за периода са образувани 2 бр. процедури, за предоставяне 

достъп до обществена информация от Областна дирекция „Земеделие” Бургас, които са приключени при спазване на 

законовите изисквания. 

 

На място в общинските служби по земеделие и в ОД „Земеделие” Бургас, заедно със служителите се обсъждат спорни 

проблеми и въпроси относно приложението на законите, изпълнението на влезли в сила съдебни решения и възникнали 

административно – правни проблеми. 

  

За целта се извършват периодични и инцидентни посещения в Общинските служби по земеделие и се провеждат 

ежемесечни срещи в ОД „Земеделие” Бургас. 

 

През периода ежедневно се извършват устни консултации, справки и се изразяват становища към граждани и 

Общинските служби по земеделие. 

 

РАЗДЕЛ: ДЕЙНОСТИ НА ГД „АР” 

 

I.РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА 

НА НАРЕДБА №3 ОТ 29.01.1999 Г. 

Областните дирекции "Земеделие" водят регистър на земеделските стопани на територията на областта съгласно 

изискванията на Наредба №3 от 29.01.1999 г., с която се определят условията и редът за регистриране на земеделските стопани 

съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските стопани. Обработването, заверката и входирането на Анкетните 

формуляри се извършва в съответната ОСЗ по местонахождение на имота, поради което тази дейност и следвало и се отчета 

като такава извършвана от ОСЗ. 

 

Таблица № 1 

 
 

Таблица №2 

 
 

 През 2019/2020 година общият брой на земеделски стопани регистрирани в регистъра по Наредба № 3/1999 г. e 4 943 

бр., пререгистрираните – 4 569 бр., новорегистрираните – 374 бр. и отписани 85 бр.За сравнение с 2018/2019 г., общия брой на 

земеделските стопани регистрирани в регистъра са 5017 бр., което с 74 в по-малко. Пониженият ръст за стопанската 2019/2020 

г. се дължи на отпадане на регистрирани земеделски стопани, които извършват регистрация поради необходимостта за 

самоосигуряване с цел право на парично обезщетение за бременност и раждане, както и поради пропуснати срокове за 

пререгистрация и повишаване на  минималния месечен размер на осигурителния доход от 350 лв на 400 лв.. 

Таблица № 3   
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Данните на регистрираните земеделски стопани, извършили регистрации, пререгистрации и актуализации в 

общинските служби по земеделие към Областна дирекция по земеделие Бургас, видно от таблица №3 показват отчетен спадв 

почти всички общини на територията на областта, поради преустановяване на дейност на земеделски стопани по проекти по 

подмярка 6.1. - Стартова помощ за млади земеделски производители, на отпадане на регистрирани земеделски стопани, които 

извършват регистрация поради необходимостта за самоосигуряване с цел право на парично обезщетение за бременност и 

раждане, на земеделски стопани, преустановили земеделка дейност поради  преклонна възраст, на преустановена дейност на 

животновъди с малко на брой дребни преживни животни, поради отпадане на схемата за обвързано подпомагане на овце майки 

и или кози майки в планинските райони 10-49бр. в както и поради пропуснати срокове за пререгистрация. 

 

II.ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ – КАМПАНИЯ 2020г. 

 

В края на месец март 2020г. стартира кампанията по приемане, обработване и представяне в областна дирекция на 

държавен фонд „Земеделие” на заявления за единно плащане на площ. За кампания 2020г., ОД ”Земеделие” – Бургас и 

общинските служби по земеделие организираха и контролираха процеса по регистрация на бенефициенти и предаване на 

заявления за директни плащания в ОД на ДФЗ-РА – град Бургас.  

За периода на кампанията в общинските служби по земеделие, бенефициентите, възползвали се от възможността си да 

кандидатстват по схемите и мерките по програмата за развитие на селските райони за 2020 г. са 4 799, а размерът на общата 

заявена площ е 231700 ха на физически и юридически лица, което е 97 % на бенефициентите и 99 % на площите в сравнение с 

подадените заявления за подпомагане през 2019г. – 5 271 бр.земеделски стопани, с обща площ 235416 ха,. които данни 

конкретизирани по общини са: 

 

 
От таблицата по горе се вижда, че за кампания 2020г. се отчита намаление на бенифициенти в сравнение с приетите и 

обработени заявления от предходната 2019 кампания.  

Наблюдава се намаление на броя на бенефициентите подали заявления за подпомагане в системата ИСАК, което 

считаме, че се дължи на приключени ангажименти по различни схеми и мерки за агроекологични дейности, както и маломерни 

и недопустими за подпомагане площи .  

Също така през 2020г бе въведен нов метод за дистанционен контрол по отношение на площите допустими за 

подпомагане, чрез сентинелни сателитни изображения показващи фазите на развитие на наблюдаваните площи.  

По тази причина земеделските стопани заявяващи площи за подпомагане през 2020г. прецизираха площите си и 

заявяваха основно тези, които реално обработват и избягваха заявяването на трайно недопустими площи като площи с 

характеристика на гора, канали, дерета и т.н. 

 

III.СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОВЕРКИ НА ТЕРЕН. 

 

В изпълнение разпореждане на МЗХГ със заповед на Министъра за започване на теренни проверки РД 09-

655/17.08.2020г. бяха извършени специализирани проверки на терен на 1 634 физически блока с цел актуализиране на слоя 

допустим за подпомагане през периода август – октомври 2020 г. 

Специализираните проверки на терен се извършиха по списък съдържащ физическите блокове предоставен от МЗХ. 
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Предвид планираното сателитно и самолетно заснемане на територията на страната,  части от общините Айтос, 

Карнобат, Поморие, Несебър попаднаха в обхвата му.  

Поради тази причина на територията на общините се наблюдаваше намаление на броят на специализираните проверки 

на терен извършвани от страна на общинските служби по земеделие.  

Общинските служби по земеделие коректно и отговорно изпълниха задълженията си, изготвиха в срок протоколи с 

констатациите от извършените през деня проверки на място и заедно с направените измервания и снимки ги обработиха чрез 

софтуера за създаване на протоколи Cadis 8.  

Това доведе до своевременно отразяване на необходимите корекции в слой допустим за подпомагане и корекции на 

границите на физическите блокове от Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели” към МЗХ. 

 

IV. СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА НА ОТСТЪПКА ОТ СТОЙНОСТТА НА 

АКЦИЗА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН В ПЪРВИЧНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО”- 2020 г. 

 

С цел подпомагане на земеделските стопани при производство на първични селскостопански продукти и на основание на 

чл.47 в, ал.3 от Закона за подпомагане на земеделските производителии заповед РД09-604/31.07.2020г. на министъра на 

земеделието и храните, през 2020 г. се приложи и статира схема за държавна помощ: „Помощ под формата на отстъпка от 

стойността на акциза върху газьола, използван при първично селскостопанско производство” в периода от 31.08.2020 г. до 

21.09.2020 г.. Във връзка с тази кампания в ОСЗ - ОД“З“Бургас бяха приети общо 578 бр.  заявления за акциз за 13 408 212.940 

л. гориво. 

За сравнение с миналата 2019 г. се наблюдава увеличение на приетите заявления с 43 бр. 

№ ОСЗ 

ОБЩ БРОЙ 

ПОДАДЕНИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗА  АКЦИЗ 

2018 г. 

Литри газьол 

за 2018 г. 

ОБЩ БРОЙ 

ПОДАДЕНИ 

ЗАЯВЛЕНИ

Я ЗА  
АКЦИЗ 2019 

г. 

Литри газьол 

за 2019 г. 

ОБЩ БРОЙ 

ПОДАДЕНИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗА  АКЦИЗ 

2020 г. 

Литри газьол 

за 2020 г. 

1 ОСЗ-АЙТОС 57 1104733.56 71 1104849.671 76 1104942.962 

2 ОСЗ-БУРГАС 136 3875154.439 149 4048163.954 155 4070534.218 

3 ОСЗ-КАМЕНО 37 1350492.378 41 1373582.977 39 1324237.510 

4 ОСЗ-КАРНОБАТ 78 2537325.858 88 2689869.747 86 2687902.165 

5 

ОСЗ БУРГАС -ОФИС 

М.ТЪРНОВО 
0 0 0 0 0 0 

6 ОСЗ-НЕСЕБЪР 15 626024.085 14 601661.619 17 578855.091 

7 ОСЗ-ПОМОРИЕ 27 718370.885 25 738762.719 34 757104.556 

8 

ОСЗ  ПРИМОРСКО-

ЦАРЕВО ОФИС 1 
0 0 1 11822.186 1 5875.720 

9 ОСЗ-РУЕН 26 440938.079 34 478414.377 41 451488.174 

10 ОСЗ-СОЗОПОЛ 3 28733.268 3 24574.731 11 83262.399 

11 ОСЗ-СРЕДЕЦ 50 1342045.996 53 1368127.807 61 1350575.398 

12 ОСЗ-СУНГУРЛАРЕ 50 866200.633 54 908117.194 55 968233.447 

13 

ОСЗ ПРИМОРСКО-

ЦАРЕВО ОФИС 2 
2 24266.956 2 28436.72 2 25201.295 

 ОБЩО 482 12914286.14 535 13376383.70 578 13408212.940 

Данните от таблицата показват увеличение на броя на земеделските стопани, участващи в кампанията. Запазва се 

тенденцията за подаване на заявления по тази помощ от едни и същи бенефициенти - земеделски кооперации и по-големи арендатори. 

По-дребните земеделски стопани не подават заявления, защото не разполагат с достатъчно фактури за изразходеното гориво, издадени 

от лицензирани доставчици на гориво.  

 

V. ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ ПО ЗАГИНАЛИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ЖИВОТНИ И УНИЩОЖЕНИ ПЧЕЛНИ КОШЕРИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 

2020Г. 

 

На територията на област Бургас действа постоянна експертна комисия към всяка ОСЗ,  сформирани със Заповед №  

РД 04-13 /14.01.2021г.., на Директора на ОД“З“ Бургас, която при наличие на природни бедствия - неблагоприятни климатични 

условия, извършва проверки на място и издава констативни протоколи на регистрирани земеделски производители на 

територията на област Бургас за загинали селскостопански животни по условията и реда на „Държавна помощ за компенсиране 

материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия“. През 
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2020г., на територията на Бургаска област няма подадени заявления са загинали селскостопански животни и пчелни семейства в 

резултат на настъпили природни бедствия. 

 

VI.ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА НАПЪЛНО 

ПРОПАДНАЛИ ПЛОЩИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ ИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ 

УСЛОВИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2020 Г.  

 

В изпълнение на Заповед № РД 09-78/08.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, Експертни 

комисии към всяка ОСЗ са сформирани със Заповед № РД 04-56/11.03.2020 г. на Директора на ОД”Земеделие”. 

За територията на областта са издадени общо 31 бр. констативни протоколи, от които 7 бр. за пропаднали площи на 

100% площи в резултат на неблагоприятно климатично събитие - слана при трайни насаждения/сливи, череши, кайсии и 

бадеми/ с обща площ 32,65 ха. и 24 бр. за пропаднали площи на 100% площи , в резултат на неблагоприятно климатично 

събитие – суша при есенни и пролетни култури /пшеница, ечемик , рапица, царевица за зърно и грах/с обща площ 989,24 ха. 

През текущата година са издадени  общо 98 бр. обикновени протоколи, от които 1 бр. за щети нанесени от 

неблагоприятно климатично условие  слана при череши с обща площ 4,56 ха  и 1 бр. за  градушка при дини с площ 

от 0,27 ха., както и 96 бр. за нанесени щети от сушата при зърнени, овощни, лозя и технически култури.Засегнатите 

площи възлизат на 3455,95 ха. 

През 2020 г. земеделските стопани, кандидатстват за подпомагане пред ДФ ”Земеделие”, за Държавна 

помощ с регистрационен номер SA.42510(2015N)за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени 

от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на проридно бедствие, за площи заети 

със земедлски култури, а именно: 

 ДП „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни 

климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2020г.“ Общо по 

помощта са кандидатствали 25 бр. земеделски стопани и са изплатени 233 579,77 лв.. 

 ДП „Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 

г. земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и земеделски 

стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%“. Общо по помощта/от първи и втори прием/ са 

кандидатствали  917 бр. земеделски стопани и са изплатени 298 534,80 лв.  

 ДП „Минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба 

№ 3 от 1999г. земеделски стопани, претърпели щети над 30 % спад в добива по данни на Селскостопанска 

академия в резултат от неблагоприятно климатично условие – СУША през 2020г.“ Общо по помощта са 

кандидатствали 438 бр. земеделски стопани и са изплатени 1 917 916,45 лв. 

 

VII. ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ТЮТЮН - 2020 г. 

 

На основание чл.4, ал.2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, и  в изпълнение на 

Заповеди с №РД 09-261/12.03.2020 г. и №РД 09-351/22.04.2020 г. Областните дирекции „Земеделие“ респективно 

Общински служби по Земеделие”, в периода от 01.03.2020 г. до 29.05.2020 г. приемаха заявления на всички 

земеделски стопани, отглеждащи тютюн за реколта 2020 г. в специален регистър на тютюнопроизводителите. 

 

 

С попълването на регистъра се даде възможност за оценка на реалната ситуация в сектор “Тютюн“, реалният 

брой земеделски стопани, заети с отглеждането на тютюн и обработваните от тях площи, размерът на площите, 

използвани за отглеждане на различни сортове групи тютюн, договорираните и изкупени количества тютюн по 

сортови групи и качество.  

 

Справка за тютюнопроизводители по общини - за 2020 г. 

Община 

Брой 

тютюнопроизв

одители 

Площ 

имоти/дка/ 

Площ по 

договор/дка/ 

Количество 

тютюн по 

договор/кг./ 

Количество 

изкупен 

тютюн/кг/ 

Карнобат 5 16 16 2 240 0 

Сунгурларе 41 119 114 18 240 0 

общо 46 135 130 20 480 0 

 

През 2020 г. заявления за регистрация за въвеждане в Електронния регистър на тютюнопроизводителите 

са подали 46 земеделски стопани.  

За сравнение през 2019 г. заявления за регистрация за въвеждане в База данни за тютюнопроизводителите 

са подали 65 бр. земеделски стопани, отглеждащи тютюн, с 19 бр. в намаление. 

Наблюдава се тенденция все по-малък брой земеделски стопани, отглеждащи тази култура, тъй като 

сектора  не подлежи на европейско субсидиране. 

 
VIII. ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО ПОДМЯРКА 21.1 "ИЗВЪНРЕДНО 

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ COVID 1 И ПОДМЯРКА 21.2 

"ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ COVID 2" ОТ МЯРКА 

21 „ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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За преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на основание на Наредба №2 от 

5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21”Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и малки и 

средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. , в периода от 19.08.2020 г. до 21.09.2020 г. земеделските 

стопани подаваха заявления за подпомагане по Подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските 

стопани COVID 1“  и Подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“.  

ПоCOVID мерките се подпомагнаха земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, както и 

групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от 

коронавирус.  

Във връзка с тази кампания в ОСЗ – ОД“З“Бургас бяха приети общо 2 281 бр.  заявления,, от които по 

Подмярка 21.1 – 2 253 бр. и по Подмярка 21.2 – 28 бр.  
Разпределението по ОС”Земеделие” е както следва: 

 

ОСЗ Oбщо подадени заявления 

Айтос 459 

Бургас 461 

Камено 62 

Карнобат 255 

М.Търново 26 

Несебър 85 

Поморие 233 

Приморско 29 

Руен 276 

Созопол 39 

Средец 127 

Сунгурларе 178 

Царево 44 

общо 2274 

 

 

 

IX.ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ 

1.Състояние и ползване на земите от държавния поземлен фонд, общ размер, в това число по НТП. 

 Държавният поземлен фонд – частна държавна собственост в област Бургас е с размер на 45 181,735 дка., в 

обхвата на тринадесет общини:  

 

 

 Айтос; 2418.774 

Бургас; 2094.571 

Камено; 5094.816 

 Карнобат; 
10449.160 

 М. 
Търново- 
1025.589  Несебър- 309.166 

 Поморие- 
2246.580 

Приморско- 36.728 

 Руен- 5535.923 

 Созопол- 1318.474 

 Средец- 8371.855 

 Сунгурларе- 
5576.643 

 Царево- 703.456 

Размер на земите от ДПФ по общини 

Айтос 

Бургас 

Камено 

Карнобат 

М. Търново 

Несебър 

Поморие 

Приморско 

Руен 

Созопол 

Средец 

Сунгурларе 

Царево 
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 В община Айтос общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 2 418,774 дка., в това число по НТП:  

Ниви – 647,528 дка., и 323,709 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 290,022 дка.; ливади – 

156,415 дка.; пасища, мери – 613,478 дка.; 387,622 дка. с друг начин на трайно ползване. 

 В община Бургас общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 2 094,571 дка., в това число по НТП:  

Ниви – 739,894 дка., и 992,418 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 79,070 дка.; ливади – 0,000 

дка.; пасища, мери – 261,532 дка.; 21,657 дка. с друг начин на трайно ползване. 

В община Камено общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 5 094,816 дка., в това число по 

НТП:  

Ниви – 3 569,314 дка.; трайни насаждения – 251,109 дка.; ливади – 5,401 дка.; пасища, мери – 1 209,268 дка.; 59,724 

дка. с друг начин на трайно ползване. 

В община Карнобат общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 10 449,160 дка., в това число по 

НТП:  

Ниви – 2 872,034 дка. и 6 775,899 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 67,690 дка.; ливади – 

8,095 дка.; пасища, мери – 717,180 дка.; 8,262 дка. с друг начин на трайно ползване. 

В община Малко Търново общата площ на имотите от ДПФ е с размер на  

1 0 25,589 дка., в това число по НТП:  

Ниви – 809,767 дка.; пасища, мери – 215,822 дка.  

В община Несебър общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 309,166 дка., в това число по НТП:  

Ниви – 277,554 дка.; трайни насаждения  - 20,498 дка.; ливади – 0,000 дка; пасища, мери – 11,114 дка. 

В община Поморие общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 2 246,580 дка., в това число по 

НТП:  

Ниви – 437,411 дка. и 679,698 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 136,521 дка.; ливади – 20,861 

дка.; пасища, мери – 972,089 дка. 

В община Приморско общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 36,728 дка., в това число по 

НТП:  

Ниви – 20,002 дка. и 16,726 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ. 

 

В община Руен общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 5 535,923 дка., в това число по НТП:  

Ниви – 4 162,066 дка.; трайни насаждения – 126,833 дка.; ливади – 4,415 дка; пасища, мери – 1 221,096 дка.; 21,513 

дка. с друг начин на трайно ползване. 

В община Созопол общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 1 318,474 дка., в това число по 

НТП:  

Ниви – 1 168,580 дка. и 11,679 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 7,613 дка.; ливади – 21,876 

дка.; пасища, мери – 93,372 дка.; 15,354 дка. с друг начин на трайно ползване. 

В община Средец общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 8 371,855 дка., в това число по 

НТП:  

Ниви – 3 479,573 дка. и 1 718,969 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 444,283 дка.; ливади – 

1 385,589 дка.; пасища, мери – 1 343,441 дка. 

В община Сунгурларе общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 5 576,643 дка., в това число по 

НТП:  

Ниви – 2 023,484 дка.; трайни насаждения – 236,489 дка.; ливади – 116,976 дка.; пасища, мери – 3 085,355 дка.; 

114,339 дка. с друг начин на трайно ползване. 

В община Царево общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 703,456 дка., в това число по НТП:  

Ниви – 42,200 дка. и 158,160 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 503,096 дка.; ливади – 0,000 

дка.; пасища, мери – 0,000 дка. 

 Действащи договори, сключени по реда на чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, договори по чл. 37в, ал. 10, 

договори по чл. 37и ал. 12 и ал. 13 от ЗСПЗЗ. 
За стопанската 2020/2021 г. са проведени 2 тръжни сесии за отглеждане на едногодишни полски к-ри и трайни 

насаждения, и 1 тръжна сесии за отдаване под наем на пасища, мери и ливади. 

След проведените тръжни процедури са сключени: 33 договора за площ от 1 847,326 дка. за отглеждане на 

едногодишни полски култури; 3 договора за отглеждане на трайни насаждения за  площ от 449,407 дка.; 10 

договора по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за ползване на пасища, мери и ливади, предоставени за една стопанска 

година на животновъди с регистрирани ЖО за площ от 2 291,895 дка. 

Проведени са 2 процедури за предоставяне под наем на земи от ДПФ, без търг и конкурс, които са както следва: 

 По реда на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади на животновъди с 

регистрирани ЖО за срок от пет години са сключени 4 договора за площ от 339,280 дка.; 

 По реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ са сключени 9 договора за отглеждане на едногодишни полски култури 

за една стопанска година за площ от 153,759 дка. 

В заключение отбелязваме, че за стопанската 2020/2021 година са сключени 59 договора с предоставени земи 

от ДПФ за площ от 5 081,667 дка.   

През отчетния период: януари – декември 2020 г. са проведени 6 тръжни процедури по реда на чл. 24а, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ, за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ, с подписани общо 70 договора с 

предоставени общо 5 622,821 дка., и 2 процедури без провеждане на търг с подписани общо 13 договора за обща 

площ от 493,039 дка.  

За сравнение по периоди за януари – декември 2019 г. са проведени 5 тръжни по реда на чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

чл. 47б от ППЗСПЗЗ, за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ, с подписани общо 31 договора, с 



                     142 

предоставени 4 040,929 дка., и 2 процедури без провеждане на търг с подписани общо 12 договора за обща площ от 

630,330 дка. 

В резултат на повишения  брой договори за наем на земи от ДПФ с 46 договора за площ от 1 446 дка., както и 

достигнатите по-високи от началните тръжни цени, Областна дирекция „Земеделие“ Бургас генерира приходи с 90 

004 лв., в повече от предходната 2019 година. 

 

 Свободни земи от ДПФ, обща площ и по НТП 

 Свободните имоти към момента на проверката са с обща площ от 13 768,150 дка. и 628,471 дка. с друг начин на 

трайно ползване. 

По начин на трайно ползване: Ниви – 6 800,129 дка.; трайни насаждения – 175,238 дка.; ливади – 849,137 дка.; 

пасища, мери – 5 943,646 дка.  

 

  

Земи предоставени със заповеди по реда на чл. 24, ал. 2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ 

 
  

Земите от ДПФ, по реда на чл.24, ал. 2, 24б от ЗСПЗЗ, могат да се ползват само за целите, за които са 

предоставени. Общата площ на имотите, ползвани по този ред е с размер на 10 677,258 дка., разпределена по 

общини, както следва: Айтос – 323,709 дка., Бургас – 992,418 дка., Карнобат – 6 775,899 дка., Поморие – 679,698 

дка., Приморско – 16,726 дка., Созопол – 11,679 дка., Средец – 1 718,969 дка., Царево – 158,160 дка.  

 Заплащане на арендни/наемни вноски по сключените договори и предприети действия 

За дължимите наемни/арендни вноски са уведомени всички ползватели на земи от ДПФ. Поради 

настъпилата забава в плащането на дължимия наем по 2 договора, след посочения падеж на 01.10.2020 г., са 

изпратени уведомления за едностранно прекратяване на договорите по искане на изправната страна. След 

проведени допълнителни разговори с наемателите, дължимите суми по договорите са платени, както и натрупаните 

лихви, поради настъпилата забава в плащането. 

 Извършени проверки на състоянието и ползването на земите от ДПФ по реда на чл. 47, ал. 8 от 

ППЗСПЗЗ и установени неправомерни ползватели 

През отчетния период са извършени две проверки на състоянието и ползването на земите от ДПФ, при 

спазване на противоемидемичните мерки, обявени в заповеди на  министъра на здравеопазването. 

Проверките са извършени по документи и оглед на имотите от ДПФ на терен, като за целта, определените 

експертни комисии от ОСЗ за съответната община, са ползвали всички налични данни и материали – КВС, 

ортофото карта, КК, СИЗП, GPS за теренните проверки, както и данни от изготвено пространствено сечение между 

имотите от КВС и КК и парцелите, заявени за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания на площ.  

В хода на извършените проверки са установени ползватели без сключени договори за ползване на земите 

от ДПФ, както следва: 

Sales; Айтос; 
323,709; 3% 

Бургас, 992.418 

Sales; Камено; 0; 0% 

Карнобат, 6775.899 

Sales; М. 
Търново; 0; 0% 

Sales; Несебър; 0; 0% 

, Поморие, 679.698, 
6% 

Sales, Приморско, 
16.726, 0% 

Sales; Руен; 0; 0% 

Sales; Созопол; 
11,679; 0% 

Sales; Средец; 
1718,969; 16% 

Sales; Сунгурларе; 0; 
0% 

Sales, Царево, 
158.160 

Имоти от ДПФ, предоставени на институти и научни звена 
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За извършената към 31.05.2020 г. са установени 12 ползвателя, съответно са съставени 12 заповеди по 

чл.34, ал. 8 от ЗСПЗЗ за площ от 476,695 дка., с извършено плащане в размер на 2 275,94 лева. 

 За извършената към 30.11.2020 г. са установени 11 ползвателя, съответно са съставени 11 заповеди по 

чл.34, ал. 8 от ЗСПЗЗ за площ от 27,847 дка. 

Заповедите за неправомерно ползване на имотите от ДПФ се изготвят, след като ползвателите са запознати 

с предстоящата процедура. 

 

 

2. СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ  

 

На територията на Областна дирекция „Земеделие” Бургас и през отчетната година се установи трайна 

тенденцията към комасирано ползване на земеделската обработваема земя чрез създаване на масиви за ползване по 

реда на чл.37в от ЗСПЗЗ.  

Въпреки трудностите, всички необходими изходни данни са изготвени и  предоставени на комисиите и 

ползвателите в рамките на срокове регламентирани от закона.  

 

ОСЗ 

2018/2019 стопанска година 

Брой землища 

със 

споразумения 

Брой землища с 

разпределения 

Площ общо, 

дка 

Площ на имоти с 

регистрирано 

правно основание, 

дка 

Площ на 

имоти 

чл.37, ал.3, 

т.2 

Реални граници 

извън 

споразумение, дка 

Айтос 15 1 148599.65 145639.26 2960.39 43342,70 

Бургас 19 0 170972.24 161572.56 9399.68 54882,10 

Камено 11 0 184599.3 182449.83 2149.47 61877,99 

Карнобат 38 1 475791.51 466 998 8793.51 67549,00 

М. Търново 9 4 21236.9 14716.06 6520.84 15874,36 

Несебър 12 1 64705.69 54488.5 10217.19 6769,13 

Поморие 11 2 115169.02 99285.62 15883.4 41125,74 

Приморско 5 1 27614.15 20429.17 7184.98 3144,47 

Руен 16 18 92811.075 76746.22 16064.855 53356.01 

Созопол 7 4 85701.61 70135.74 15565.87 11291,09 

Средец 31 0 422697.73 396685.63 26012.10 49920,05 

Сунгурларе 29 4 160971.73 154017.6 6954.13 47731,40 

Царево 10 2 13587.89 7917.2 5670.69 7367,50 

Общо 213 38 1984458.495 1851081.39 133377.105 464231.54 

       

ОСЗ 

2019/2020 стопанска година 

Брой землища 

със 

споразумения 

Брой землища с 

разпределения 

Площ общо, 

дка 

Площ на имоти с 

регистрирано 

правно основание, 

дка 

Площ на 

имоти 

чл.37, ал.3, 

т.2 

Реални граници 

извън 

споразумение, дка 

Айтос 16 0 142845,89 142845.89 0.00 35843.00 

Бургас 18   157385,61 157385.61  0.00 46159.88 

Камено 11 0 182352,78 182352.78 0.00 62414.64 

Карнобат 31   554671,10 554196.704 474.40. 67495.759 

М. Търново 9 4 12322,67 10495.34 1827.33 15099.46 

Несебър 12 1 55894,34 55669.99 224.35 3179.43 

Поморие 12 1 96037,33 90610.40 5426.93 39906.10 

Приморско 0 6 21031,11 0.00 21031.11 3458.61 

Руен 17 22 78748,135 67232.815 11515.32 34614.92 

Созопол 8 3 65983,09 61514.85 4468.24 13755.73 

Средец 32   337586,62 337586.62  0.00 83124.69 

Сунгурларе 27 1 152755,241 150290.251 2464.99 47513.981 

Царево 7 6 9850,650 4568.46 5282.19 6281.38 

Общо 200 44 1986811.04 1866990.18 119820.86 458847.58 

 

ОСЗ 2020/2021 стопанска година 
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Брой землища 
със 
споразумения 

Брой землища с 
разпределения Площ общо, дка 

Площ на имоти с 
регистрирано 
правно 
основание, дка 

Площ на 
имоти чл.37, 
ал.3, т.2 

Реални 
граници извън 
споразумение, 
дка 

Айтос 16   146422.74 143231.28 3191.46 36768.72 

Бургас 16 2 164021.54 156836.00 7185.54 69192.03 

Камено 11 0 184710.49 182434.65 2275.84 62414.64 

Карнобат 37 1 477736.792 470103.126 7633.666 80728.335 

М. Търново 5 7 16215.87 11842.58 4373.29 27706.68 

Несебър 10 3 30368.33 20480.77 9887.56 29720.68 

Поморие 12 1 113345.13 99327.62 14017.51 41016.48 

Приморско 6 1 28613.02 21910.52 6702.50 1850.00 

Руен 18 24 93334.43 79681.59 13652.84 16436.27 

Созопол 9 2 83279.28 71061.76 12217.52 12374.23 

Средец 32 0 620154.74 354243.51 265911.23 110270.61 

Сунгурларе 33 1 161432.166 154661.66 6770.506 39877.391 

Царево 13 0 16039.61 9985.14 6054.47 8632.59 

Общо 218 42 2135674.14 1775800.20 359873.94 536988.65 

 

Равносметката за областта е, че от общо 246 землища, за които на основание чл.37„в”, ал.1 от ЗСПЗЗ са 

издадени съответните административни актове за назначаване на комисии, за 218 землища са сключени 

доброволни споразумения и за 42 землища са извършени служебни разпределения. За всички землища процедурата 

е приключила с влязла в  сила заповед по чл.37 в, ал.4 на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, 

като за 11бр. землища е издадена повече от една заповед – общо 257 бр. Не са сключени споразумения на 

територията на 5 землищата, в общините Айтос, Бургас, Поморие,  Камено и Руен, в землища където земята се 

обработва в реални граници, или земеделската земя, не е годна за земеделска дейност. Всички заповедите по 

чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ са публикувани на интернет страницата на дирекцията. Общата площ на масивите за ползване 

за 2020-2021г. е 2135674.14 дка, от които 1775800.20 дка имоти с правни основания и 359873.94 дка са имоти по 

чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.  

 

 
 

От таблиците по горе е видно, че се запазва тенденцията,  площите обработвани на правно основание да се 

комасират. Данните показват, че обработваемите земи, които се заявяват за подпомагане са обхванати от 

споразумения. Запазва се и размера на имотите обработване в реални граници. 

3.ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДНО 

РЕНТНО ПЛАЩАНЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37В, АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ НА ПРАВОИМАЩИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПРЕЗ 2020 Г. 

С промените на ЗСПЗЗ, влезли в сила от началото на 2015г., ползвателите на земеделски земи, на които 

със заповед на директора е определено дължимо средно годишно рентно плащане/т.н. бели петна/, внасятсумите по 

сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие". Сумите са депозитни и се изплащат от 

областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица в 10-годишен срок. В тази връзка на ОСЗ бяха възложени 

допълнителни дейности, касаещи приемане и обработване на заявленията по чл.37, ал.7, с цел установяване 

дължимото рентно плащане на правоимащите, които преди промяната на ЗСПЗЗ се внасяха и възстановяваха от 

съответните общини. 

0

1000000

2000000

3000000

201
8/20
19

201
9/20
20

202
0/20
21
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Видно от Таблица 1, през 2020г. в общинските служби по земеделие в областта са приети общо 3 613 бр. заявления 

за възстановяване на т.нар. „бели петна“. Същите са обработени от експерти на ОСЗ и са подадени към ОД “З“ 

Бургас в срок за изплащане.  

Таблица 1 

Обработени заявления за изплащане на суми по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ на правоимащите собственици - 
т. нар. "бели петна" през календарната 2020 г. 

 Община 
Брой приети и обработени заявления 

през 2020 г. 

Айтос 68 

Бургас 254 

Камено 62 

Карнобат 229 

М. Търново 208 

Несебър 127 

Поморие 901 

Приморско 216 

Руен 277 

Созопол 197 

Средец 586 

Сунгурларе 306 

Царево 185 

Общо: 
3617 

 

 

4. ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПО ЗСПЗЗ 

 

Една от специфичните дейности на ОСЗ е реституцията или възстановяването на правата на собствениците 

или на техните наследници върху земеделските земи, които са притежавали преди образуването на 

трудовокооперативни земеделски стопанства или държавни земеделски стопанства независимо от това дали са 

били включени в тях или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации. 

В по земеделските общини Камено, Карнобат, Сунгурларе, Руен, Айтос тази дейност е почти приключила 

и има по скоро инцидентен характер. Периодично се налага постановяване на решения във връзка с преписки, по 

които съдебните дела са продължили по дълго във времето или е възникнал спор за материално право между 

сънаследницие. Последно в общините Руен и Айтос приключиха и процедурите по обезщетяване с равностойни 

земи от  общинския поземлен фонд и/или с поименни компенсационни бонове, на лицата притежавали земеделски 

земи, намиращи се в границите на урбанизираните територии (населени места) или извън тях и са застроени или 

върху тях са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността.За Община Айтос  на 

правоимащите се връчват издадените до момента от Агенция по приватизация ПКБ. ОСЗ Айтос подготвя копия от 

преписките, които изпраща в Агенцията по Приватизация и следприватизационен контрол, но служителите от ОСЗ 

Айтос срещат доста трудности по окомплектоването на копията от преписките за обезщетение, тъй като липсва 

важна част от документите в голяма част от преписките, без които Агенцията по Приватизация и 

следприватизационен контрол отказва издаването на ПКБ, тъй като поради несъответствията информацията не 

може да бъде въведена в ЦРКИ.  

В крайморските общини Несебър, Созопол, Поморие, Бургас,Приморско и Царево реституцията все още 

не е приключила, решения се постановяват редовно, като продължава представянето на съдебни решения за 

изпълнение.  

През календарната 2020г. ОСЗ Несебър продължава да изпълнява дейностите по възстановяването на 

собствеността на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения. Проблем представлява факта, че всички 

землища са с влезли в сила кадастрални карти и ОСЗ не разполага с поддържаща фирма, която да изпълни 

техническите дейности за настаняване на собствениците, а също така в ЗСПЗЗ няма срок в който заинтересованите 

лица да представят в ОСЗ Несебър проект за изменение на кадастралната карта, за да бъде задвижена процедурата 

по § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.  

За територията на Община Созопол във връзка с неприключилата процедура по  обезщетяване с 

равностойни земи от общинския поземлен фонд и/или с поименни компенсационни бонове, на лицата притежавали 

земеделски земи, намиращи се в границите на урбанизираните територии или извън тях и са застроени или върху 

тях са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността  е изготвено и изпратено за 

одобрение от МЗХГ задание за изпълнение на техническите дейности при обезщетяване на собствениците  на 

земеделски земи по реда на чл.10 б от ЗСПЗЗ.  

В Общините Созопол и Бургас  е приключена дейността  във връзка с изпълнение на Решение № І-109 от 

22.11.2010г. по гр.д. № 1461 по описа на Бургаски окръжен съд за 2010г., признаващо право на собственост върху 

значителен размер гори и земи от ГФ в полза на Сливенска епархия. 
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Равносметката на постановените решения по общини е следната :  

 

 
 

5. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПО РЕДА НА 

ЗОЗЗ И ППЗОЗЗ 

 

За календарната 2020 год. Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от  ЗОЗЗ  проведе  9 редовни  заседания, на които 

бяха разгледани  предложения по 114  броя преписки  и  постановени  114 броя решения. За сравнение през 2019 

год. разгледаните  предложения са 102  броя преписки и  постановени  102 броя решения.  

 Постановените  114 броя решения са : 

1.По чл.22,ал.1 от ЗОЗЗ и чл.32,ал.1 от ППЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ за проектиране на 

обекти-9 броя /2019 год.-5 бр./.  

2.По чл.24, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.41, ал.1 от ППЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделска земя, 

собственост на физически и юридически лица, за нуждите на собствениците-18 броя /2019 год.-32 бр./ и отказ за 

промяна-5 броя. 

3.По чл.32, ал.4 от ППЗОЗЗ за отлагане на предложения за утвърждаване на площадка/трасе/ за 

проектиране на обекти-2 броя /2019 год.-0 бр./. 

4.По чл.35, ал.2 от ЗОЗЗ и чл.64, ал.1 и 2 от ППЗОЗЗ за отмяна и изменение на решения за утвърждаване 

на площадка/трасе/ за проектиране на обекти и промяна предназначението на земеделска земя-1 броя /2019 год.-0 

бр./. 

5.По чл.58 и чл.59 а, раздел VІ, глава V от ППЗОЗЗ за разрешаване на временно ползване на земеделски 

земи за срок от 10 години-15 брой. /2019 год.-10 бр./ и отказ 9 броя. 

6.По §30 от ЗИД на ЗППМ  решения- 55 броя, в т.ч.32 бр. потвърдени /2019 год.-49 бр., в т.ч.36 бр. 

потвърдени/. 

С постановените общо 50 броя решения за промяна предназначение на земеделска земя е променено 

предназначението на общо 201,852 дка, като размера на дължимите такси по чл.30 от ЗОЗЗ е 170018,74 лв. За 

сравнение, през 2019 год. е променено предназначението на общо 419,722 дка и дължимите такси по чл.30 от ЗОЗЗ 

са 393258,42лв..  Увеличението  на площа, респективно заплатените държавни такси по чл.30 от ЗОЗЗ през 2019г. 

се дължи на големия брой подадени заявления за потвърждение на решения за промяна на предназначението, в 

резултат на настъпилото изменение в ЗОЗЗ, променен с §30 от ПЗР към ЗИД на Закона за посевния и посадъчния 

материал, с което се предостави правна възможност на заинтересованите лица да поискат потвърждаване на 

решения за промяна на предназначението, изгубили правно действие, съгласно §27, ал.3 от ПЗР на ЗИД на ЗОЗЗ..  

През 2020г. се наблюдава понижаване на половина в сравнение с 2019г. заплатени такси и площ с 

променено предназначение, поради горепосочения факт, както и не влезлите в сила Общи устройствени планове на 

черноморските общини. Изключение правят общините  Бургас, Созопол и Приморско. 

Влезлите в сила решения за промяна на предназначението на зем.земи са 53 броя за общо 281,861 дка. 

Същите за 2019 год. са съответно 81 бр. за  420,120 дка. 

Платените държавни такси по чл.30 от ЗОЗЗ са 323233,84 лв., а през 2019 год.-403797,03лв. 

За горецитираната сума от заплатени държавни такси по чл.30 от ЗОЗЗ са изготвени тримесечни 

обобщителни справки, същите са представени в срок за отчет в МЗХГ.  

През 2020 год. прегледа и проучването на преписките и подготвянето им за доклади се осъществи от един 

главен експерт и един старши експерт. 

Към момента на територията на Бургаска област, общините Бургас, Созопол, Айтос, Малко Търново и 

Сунгурларе имат Общи устройствени планове. В процес на възлагане, изработка, съгласуване, одобряване и 

влизане в сила са Общите устройствени планове на общините Несебър, Поморие, Царево, Камено, Руен и 

Карнобат. 

        Преобладаващият вид на обектите е предимно за жилищно и  вилно строителство, сгради за отдих и курорт 

и др. Като по голям процент от разгледаните 114 преписки от Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от  ЗОЗЗ  са за имоти в 

общините Бургас и Созопол.  

По искане на собственици на имоти са издадени общо 73 бр. актове за категоризация на земеделските 

земи, като е спазена нормативната уредба на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на 

тяхното предназначение и чл.11 от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на 

земеделските земи.  
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По издадените 73бр. актове за категоризация на земеделските земи при промяна на тяхното 

предназначение - има подадено 1 възражение. Към възражението са приложени необходимите документи и 

изпратени в МЗХГ за назначаване и извършване на експертиза от Института по почвознание „Никола Пушкаров“-

София.  

Наредба №19 от 25 октомври 2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на 

предназначението им регламентира редът и уловията за застрояване в земеделските земи по смисъла на Закона за 

собственост и ползване на земеделските земи, Закона за устройство на територията и Закона за опазване на 

земеделските земи, за случаите в които не се променя предназначението им. Собствениците, заявили желание да 

внесат мотивирано предложение от горецитираната наредба за 2020г. са 25бр. В тази връзка издадените с изразено 

положително становище са 18 и 7 броя - откази. Земеделските стопани могат да реализират обекти, свързани с 

ползването на земята, чиито функции са съвместими с предназначението й, без да е необходимо да се провежда 

процедурата по промяна предназначение на земеделската земя за неземеделски нужди. По анализ на данните и 

направените теренни проверки /съгласно писмо изх.№РД-12-01-299 от 06.08.2020г. на МЗХГ/ са изградени 

едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и постройки за 

отглеждане на животни. По-малък е процента на заявени инвестиционни предложения и запитвания за изграждане 

на съоръжения за водоснабдяване, канализация, хидромелиоративни съоръжения, торохранилища и 

пречиствателни съоръжения. 

За резултатите от направените 9 броя теренни проверки са изготвени констативни протоколи, като 

комисиите не констатираха нарушения. Беше определено действителното ползване на поземлените имоти и 

установено, че реализираното/започналото строителство е в нормите за застрояване по чл.7 от Наредба №19/2012г. 

В обобщение от извършените теренни проверки: 

-  всички поземлени имоти се обработват и представляват овощни и зеленчукови насаждения, есенници 

и угари. 

- в 5 от имотите има започнато строителство, свързано с ползването на земеделската земя и 

подпомагане на земеделската дейност на стопанина. 

- в 4 от имотите няма започнато/реазлизирано строителство. 

Теренните проверки са извършени в посочения срок от МЗХГ и е изпратен обобщен доклад за сведение. 

Всички констативни протоколи са придружени със снимков материал. 

За настоящата година постъпилите предложения по раздел V от ППЗОЗЗ- „Промяна на предназначението 

на земеделска земя, върху която е извършено строителство“ са 2 бр. Преписките чрез ОДЗ  са окомплектувани и 

изпратени в МЗХГ, за да може съответните предложения да бъдат обсъдени от Комисията за земеделските земи и 

по тях се постанови решение по чл.52, ал.1 от ППЗОЗЗ, респективно се издаде заповед по чл.53, ал.2 от ППЗОЗЗ 

/една от преписките е приключила с издадена заповед по чл.53, ал.2 от ППЗОЗЗ/. 

Експертите по промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделските нужди са взели участие:  

- в държавни приемателни комисии по рекултивации /техническа рекултивация/ на депа за битови 

отпадъци – Карнобат, Айтос, Малко Търново, Равда, Средец и Сунгурларе; 

- експертни екологични съвети към Регионална инспекция по опазване на околната среда /РИОСВ/; 

- експертни комисии към АГКК и др. 

В процеса на работа са съгласувани и издадени становища по чл.53б от ЗКИР /19бр./, оказана е 

методическа помощ в ОСЗ Созопол, Несебър, Царево, Приморско и Бургас, извършени са дейности свързани с 

одобряване на кадастрални карти за землища в Бургаска област, архивирана е наличната информация за 2020г. в 

ел.програма RIPP /“Регистър на имоти с променено предназначение“/, участие при актуализация на списъците за 

преброяване на земеделските стопанства за 2020г., ежедневно  са консултирани граждани по прилагане на ЗОЗЗ и 

ППЗОЗЗ, извършени текущи справки по запитвания от ведомства. 

 

6. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМИ ПО РЕДА НА ЧЛ27, АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ ОТ 

СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДИ И/ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПО РЕДА НА ЧЛ.27, АЛ.8 ОТ ЗСПЗЗ ЗА 

СВОБОДНИ ПЛОЩИ: 

През календарната 2020 г. със заявен интерес за закупуване на прилежащи площи по реда на чл.27 ал.6 от 

ЗСПЗЗ са подадени 12 бр. заявления за 25бр. имота. За сравнение - през 2019 г са входирани 24 бр. заявления за 34 

бр. имота, което говори отново за траен слаб интерес за закупуване на прилежащи терени към сгради и съоръжения 

от имущество на бивши организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

До МЗХГ са изпратени 19 бр. преписки за 19 бр. имота за издаване на заповеди по реда на чл.45а от 

ППЗСПЗЗ, като за  2019 г. са били за 20 бр.  имота. 

През 2020г. са получени  20 бр. заповеди за продажбата на 31 бр. имота, през 2019 г. - 16 бр. заповеди за 18 

бр. имоти, а през 2018 г. – 26 бр. заповеди за 34 имота.   

Броят на сключените договори през изминалата 2020 г. - 14 бр. договора за 17 бр. имота е по-малък за 

разлика от 2019 г. когато бяха сключени 25 бр. договора за 42 бр. имота, поради слаб интерес от страна на 

земеделските стопани. 

Към момента в МЗХГ има 2 преписки за 2 бр. имота подлежащи на разглеждане от комисия.   
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Продадените земи, като прилежащ терен към сгради и /или съоръжения, възлизат на около 97 дка. През 

2019 г. бяха продадени 269 дка, а през 2018 г. 224 дка земя. Приложена е сравнителна таблица с графика за 

продадените площи в декари за последните 3 години. 

 

 
 

Реализираните приходи за МЗХГ по чл. 27, ал.6 от ЗСПЗЗ, през 2020 г. са 518 127 лв., за 2019 г. са 933 934 

лв., за 2018 г. са 1 798 878 лв..От режийни вноски без ДДС за 2020 г. – 10 362 лв., за 2019 г. – 18 677 лв.,  за 2018 г. 

– 35 978 лв.. Съгласно разпоредбата на чл.27а от ЗСПЗЗ са събрани суми за ползване на земята на обща стойност 

2020 г. – 108 339,30 лв., 2019 г. – 102 696,57 лв., 2018 г. – 155 759,33 лв. Приложена е сравнителна таблица с 

графика за приходите в лева за последните 3 години. 

Приходи от прилежащи площи по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ 

 

 
 

Тенденцията към  намаляване на реализираните приходи за МЗХГ по чл. 27, ал.6 от ЗСПЗЗ се запазва и 

през 2020г., което обясняваме със слабия интерес на земеделските стопани, породен от  увеличане пазарната цена 

на земята и увелаване на сумите за полване на земята по реда на чл.27а от ЗСПЗЗ. 

През 2020г. има заявен предварителен интерес за закупуване на свободни площи по реда на по чл.27 ал.8 

от ЗСПЗЗ, представляващи свободни, негодни за земеделско ползване земи от 3 ма земеделски стопани. / 4 бр. 

заявления за 2019 г., 4 бр. – 2018 г./  

През 2020 г. са сключени 3 бр. договора по търгове проведени в предходната 2019  г. за 3  бр. имота с обща 

площ 8,470 дка, на стойност 52 900 лв. и режийни вноски – 1 058,00 лв. Данните от сключените договори и 

получени приходи за обобщени в приложените таблици с графики. 
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Към момента няма обявен търг, който да е в процедура. За сравнение през 2018 г. са проведени 2 бр. търга, 

като са закупени 4 бр. имота. В МЗХГ има едно искане за предварително съгласие за 2 бр. имоти  в с. Деветак, 

общ.Карнобат.         

 

 
Заявен предварителен интерес за закупуване на свободни площи по чл.27 ал.9 от ЗСПЗЗ, представляващи 

свободни, годни за земеделско ползване земи, има за 10 бр. имота /4 бр. имота  за 2019 г и 4 бр. имота  за 2018 г./ 

От МЗХГ са изразени 6 бр. предварителни съгласия за обявяване на търг за 15 бр. имота в 8 землища /за 

2019 г. - 12 имота в 5 землища, за 2018 г. - 4 имота в 1 землище/ 

През  2020 г. са проведен 6 бр. търга като са сключени 3 бр. договора, за 4 бр. имота, с обща площ от 

36,588 дка, за сумата от 77 720 лв. / 2019 г.- 2 бр. търга, 2 бр. дог. за 4 бр. имота за 33,064 дка за сумата от 53 100 

лв., 2018 г. – 1 бр. търг, 5 бр. договора за 7 бр. имота с обща площ от 36,990 дка, за сумата от 75 860 лв. / 

Към края на годината в МЗХГ има изпратени два протокола от проведени търгове за съгласуване от 

Министъра на земеделието, храните и горите и 1 искане за предварително съгласие за 2 бр. имоти  в с. Росен, 

общ.Созопол.В ОД “Земеделие“ Бургас се подготвят документи за предварително съгласие за още 3 бр. имота по 

чл.27 ал.9 от ЗСПЗЗ.  

След провеждане на комисии за огледи на имоти на място, касаещи несъответствие на парцеларни планове 

и ПНИ с действителното положение на терен по чл.45б, ал.3 от ППЗСПЗЗ,   5 бр. са приключили с изготвяне на 

заповеди  / 2019 - 7бр., 2018 – 12 бр./       Изготвяни са отговори на писма, предложения, становища относно 

придобиване на собственост върху държавни земи частна държавна собственост – 170 бр.  

Налага се извода, че въпреки заявения предварителен интерес за свободни имоти в стопанските дворове, 

при обявяване на търговете се наблюдава слаб интерес, поради твърде високи цени, бавни процедури и 

валидността на предварителното съгласие за търг за срок от една година  след промяна на ППЗСПЗЗ ДВ.бр.100 от 

20.12.2019 г.. 

По-голямата част от имотите, за които има интерес за закупуване, са такива, в които е имало сгради и/или 

съоръжения, фигуриращи в изготвените парцеларни планове или планове на новообразувани имоти. Към момента 

сградите не съществуват на терен и не могат да се предоставят фактури и документи, че са продадени като 

материали при ликвидацията на ТКЗС /от кооперации - приемници на имуществото им/ или не са стопанисвани от 

собствениците. Тези обстоятелства не позволяват допускането им до процедури по реда на чл.27, ал.8 или 9 от 

ЗСПЗЗ. Друг тип имоти са тези, които са разположени в стопанските дворове по КВС, но не са описани в 

протоколите на парцеларните планове или плановете на новообразувани имоти, което затруднява доказването, че 

отговарят на условията по чл. 45, ал.10 от ППЗСПЗЗ. 

Трудностите в дейността за стопанските дворове от имущество на бивши организации по §12 от ПЗР на 

ЗПСЗЗ продължава да е свързана с осигуряване на изрични доказателства и документи, от които да е видно, че 

имотите попадат в хипотезата на чл.45, ал.10 от ППЗСПЗЗ и са в разпореждане на Министъра на земеделието, 

храните и горите, липса на парцеларни планове или ПНИ, както и картен материал за доказване границите на 

стопанските дворове.  

Сериозен проблем е и липсата на пътен достъп по Кадастрална карта на голяма част от имотите, който 

трябва да се осигури през частни имоти или общински пасища и мери отдадени за ползване. 

Към момента считаме, че е необходимо да се промени нормативната база като се посочи срок, в който 

собствениците на сгради и съоръжения, придобити от имущество на организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ да 

представят документи и регистрират собствеността си в регистрите към КККР. След изтичане на визирания срок и 

при липса на доказателства, имоти, в които няма сгради и съоръжения на терен,  да могат да бъдат продавани по 

реда на чл.27, ал. 8 или 9 от ЗСПЗЗ. 

 

Дейността по стопанските дворове за 2020 г. е обобщена както следва: 
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чл.27, ал. 9 – свободни, годни 

земеделски земи 
3 бр. 4 бр. 36,588 дка 77 720  0 

 

 

X. ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ: 

 

 Водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, влизащи в ресора на Министерството на 

земеделието, храните и горите, разположени на територията на област Бургас, се стопанисват от „Напоителни 

системи” ЕАД-клон Бургас и Сдружения за напояване. 

 

1. СДРУЖЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ (СН): 

 

 На територията на област Бургас има регистрирани 11 (единадесет) Сдружения за напояване – 8 действащи 

и 3 в процедура по ликвидация: 

 

 Отчетено напояване през 2020 г. 

Сдружение за напояване 

Регистр. 

напоявана 

площ 

Полята 

площ 

(дка) 

Водни 

обеми 

(м³) 

Поляти 

култури 

СН „Права река” с. Грозден, общ. Сунгурларе 1722,68 дка 0 0 ----- 

СН „Съединение”гр. Българово, общ. Бургас 5450 дка 56 328 киви 

СН „Момина църква”с. Момина църква, общ. Средец 283 дка 
 

В ликвидация 

СН „Златна праскова”с. Драганци, общ. Карнобат 2100 дка 700 5276 

царевица 

за зърно; 

др. култури 

СН „Карнобатски води”гр. Карнобат, общ. Карнобат 559,331 дка 1080 46 916 
трайни 

насаждения 

СН „Ръжица-Разбойна” с. Разбойна, общ. Руен 2311 дка 
 

В ликвидация 

СН „Камчия” с. Планиница, общ. Руен 2250 дка В ликвидация 

СН „Язлата”с. Ново Паничарево, общ. Приморско 819,75 дка 0 0 ----- 

СН „Мешата“ с. Венец, общ. Карнобат 232,128 дка 0 0 ----- 

СН „Антимовски води“ с. Екзарх Антимово, общ. Карнобат 1787,016 дка 0 0 ----- 

СН „Черковски води“ гр. Карнобат, общ. Карнобат 273,962 дка 
 

0 

 

0 

 

----- 

 

 Видно от посочените данни напояваните площи са значително по-малко от регистрираните. Основен 

фактор за това е лошото състояние на ХМС – помпени станции и канална мрежа. Възстановяването им или 

изграждането на нови такива изисква финансови средства, с които СН не разполагат.  

 

Основните очаквания на СН са за финансиране по европейски програми, с което да изградят нови 

напоителни системи или да възстановят старите, там където това е възможно. Основната дейност на 

регистрираните СН се изразява в текуща поддръжка на придобитите язовири. 

 

 Констатираните в предишни години, проблеми по развиване на дейността и поддръжката на 

хидромелиоративната инфраструктура остават актуални. Основен проблем пред сдруженията за напояване, 

свързан с тяхното финансово състояние, е отказът на потребителите от услугите за напояване или отказ да отчитат 

и заплатят използваната вода. 

  

 

2. „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, КЛОН БУРГАС: 
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 „Напоителни системи” стопанисват съществуващия държавен ХМФ, включващ инфраструктура за 

напояване и отводняване, в това число язовири на МЗХГ. 

И в двете направления положението със съществуващите обекти е тежко, а основен проблем е финансирането. 

- НАПОЯВАНЕ: в приложената таблица от напоителния сезон за 2020 г.  

(осъществен от „Напоителни системи” ЕАД, клон Бургас), ясно се вижда слабата използваемост на съществуващия 

ХМФ днес. 

 

Полети Култури 
Първа поливка Полята площ Водни обеми 

дка поливодекари м³ 

зеленчуци 71 142 6,119 

трайни насаждения 969 545 72,823 

други култури 3,851 0 175,647 

Общо 4,891 687 254,589 

 

„Напоителни системи“ ЕАД, клон Бургас 

Поливни и полети площи за периода 2016-2020 г. 

Напоителна 

система 

изградени 

поливни 

площи 

годни за 

напояване 

общо 

годни за 

напояване 

гравитачно 

годни за 

напояване 

помпено 

2016 

година 

2017 

година 

2018 

година 

2019 

година 

2020 

година 

дка дка дка дка дка дка дка дка дка 

Мандра 60 786 55 786 0 55 786  0  0  0  0 0 

Новоселци 5 521 5 521 0 5 521  0  0  0  0 0 

Трояново 10 030 10 030 2 636 7 394  0 180 298 195 183 

Порой 60 443 52 763 0 52 763 780 1730 4471 2885 3450 

Ахелой 19 954 18 724 8 087 10 637 367 257 256 314 351 

Церковски 6 362 3 664 2 654 1 010 1244 4565 4564 4562 400 

Крушево 10 014 6 955 6 955 0  0  0  0  0 232 

Каябаш 26 105 24 970 24 970 0 583 164 143 0 45 

общо 199 215 178 413 45 302 133 111 2974 6896 9732 7956 4661 

  

Основен проблем, който посочват водоползвателите в Бургаски регион от работата си с „Напоителни 

системи” са високата цена на услугата водоснабдяване и влошеното състояние на съоръженията. От друга страна 

„Напоителни системи” посочват, че финансовите постъпления от напояване са недостатъчни за ремонт на всички 

съоръжения. Основен приоритет е поддръжката на техническото и експлоатационно състояние на язовирите. 

 „Напоителни системи”-Бургас стопанисват 7 собствени язовира, и 2 държавна публична собственост (яз. 

„Ахелой” и яз. „Порой”). 

 

 Комплексни и значими язовири – публична държавна собственост: 

 

 На територията на област Бургас се намират два комплексни и значими язовира – яз. Ахелой и яз. Порой: 

Публична държавна собственост. 

 Яз. „Ахелой“ и яз. „Порой“ се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Бургас. 

Охраната на двата язовира се организира от МЗХГ и изпълнява от външен изпълнител, чрез договор за 

„Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана” на яз. „Ахелой” и яз. „Порой”. 

 

 Контрол по изпълнение на договора се осъществява от ОД „Земеделие“-гр. Бургас. 
 През месец декември 2018 г., на язовир „Порой“ беше инсталирана система за видеонаблюдение. 

На яз. „Ахелой“ е прекъснато електроснабдяването, което възпрепятства експлоатацията и охраната на 

съоръженията. 

Яз. „Ахелой“ и яз. „Порой“ са със силно влошено техническо и експлоатационно състояние, което налага 

предприемането на спешни ремонтни дейности. 

 Собствеността на яз. „Ахелой“ и яз. „Порой“ беше прехвърлена на областния управител с 

Протоколи за предаване на хидромелиоративни обекти и съоръжения от 29.12.2020 г., съгласно Решение № 

938/17.12.2020 г. на Министерски съвет. 

 

 Обобщено основни проблеми с язовирите в област Бургас са: 

 

- съоръженията и особено преливниците не отговарят на актуалните хидроложки условия на съответния 

район. Необходимо е преоразмеряване; 

- короната на язовирните стени се използва за селскостопански път, което я уврежда трайно; 
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- наличие на растителност на язовирните стени – увреждане на насипа и възпрепятстване на качествения 

оглед при проверки; 

- разрушена каменна броня – увреждане на насипа от вълново въздействие; 

- проблеми с нормативната уредба по отношение на почистването от дървесна растителност в сервитута на 

съоръженията и 500 м. по речното русло; 

- неправилно отразяване на сервитута на язовирите в КВС и Кадастрална карта; разминавания в данните за 

собствеността – за част от язовирите в КВС и Кадастрална карта е отбелязано, че поземлените имоти са със 

собственост различна от собствеността на съоръженията. 

- ОТВОДНЯВАНЕ (Обекти за опазване от вредното въздействие на водите ОПВВВ – Корекции на 

реки, Отводнителни системи, Отводнителни помпени станции). 
 

 ОПВВВ се стопанисват от „Напоителни системи” ЕАД, клон Бургас: 

 

 Корекции на реки: Обща дължина 248,129 км. 

 Отводнителни системи: Обща площ на отводнявани земеделски земи – 119184 дка. 

 Отводнителни помпени станции: 10 ОПС. 

Най-сериозен и най-спешен е проблемът с отводняването и изградената за целта инфраструктура. 

Поддръжката на тези обекти е скъпа и изисква непрекъснати грижи.  

Извънредните климатични условия, придружени с продължителни периоди на засушавания, последвани от 

интензивни валежи, надхвърлящи установените до този момент норми, налагат необходимостта от промяна в 

подхода на планиране и изпълнение на заложените дейности в областта на управлението и стопанисването на 

хидротехническите (ХТС) и хидромелиоративните съоръжения (ХМС). 

През изминалото десетилетие многократно се наблюдаваха екстремни атмосферни явления, които 

доведоха до бедствени ситуации, загуба на земеделска продукция, разрушения на инфраструктурата, човешки 

жертви - 2012 г., 2014-2015 г., 2017 г., 2019 г., 2021 г. 

 

Наблюдаваните събития не са прецедент и започва да се установява трайна тенденция с периодичност 3-5 

години, като има райони, в които честотата е по-ниска. 

 

 За 2020 г. се изготви списък с обекти за извършване на СМР, придружен с необходимите КС и КСС. За 

отстраняване на всички констатирани щети, почистване от растителност, наноси и отпадъци, е необходим 

финансов ресурс, който надхвърля нормативно определения годишен бюджет за дейностите по ОПВВВ.  

 
КОНТРОЛ ОПВВВ: 

 

 Съгласно сключен Договор между „Напоителни системи” ЕАД и МЗХГ за извършване на обществена 

услуга за защита от вредното въздействие на водите, експлоатация и поддръжка на водностопанските системи и 

съоръжения – публична държавна собственост по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, както и Методика, приета с 

Постановление на Министерския съвет № 364 от 06.11.2014 г., регламентираща дейностите на „Напоителни 

системи” ЕАД по стопанисване на ОПВВВ и отчитане на изразходените средства, ОД „Земеделие”-Бургас 

осъществява контрол по отношение на извършените дейности от страна на „Напоителни системи” ЕАД, клон 

Бургас и изразходените финансови средства. 

В този период се доказа невъзможността на „Напоителни системи” ЕАД да осъществява дейностите по 

защита от вредното въздействие на водите, със собствени сили и средства в рамките на определения за това 

бюджет. Възлагането на част от тези дейности на външен изпълнител чрез обществена поръчка допълнително 

затруднява навременното и качествено решаване на възникналите проблеми. В резултат на всичко това 

състоянието на ОПВВВ като цяло се влошава. Належаща е необходимостта от инвестиции в закупуване на 

механизация, която да бъде на разположение на клонове на „Напоителни системи” без такава. 

 

Други: 

 

- Участие в междуведомствена комисия (2 пъти годишно), назначена със заповед на областен 

управител, която да извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовири в област Бургас. 

В резултат от извършените проверки комисията изготвя протоколи за констатациите и връчва предписания към 

стопаните за правилната експлоатация на хидротехническите съоръжения. През 2020 г. бяха извършени 58 

проверки; 

 

- Участие в Междуведомствена комисия, назначена от Областен управител за класификация на 

язовирите в област Бургас по степен на потенциална опасност; 

 

- Експертно съдействие при сигнали и жалби за наводнени земеделски площи, и други оплаквания, 

свързани с вредното въздействие на водите или водностопански обекти, собственост на МЗХГ; 

 

- Изготвяне на становище относно отдаването на язовири, общинска публична собственост, под 

наем или на концесия; 
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- Изготвяне на становища и съдействие на други институции и заинтересовани лица, по теми, 

свързани с водностопански системи и съоръжения, в и извън системата на МЗХГ; 

-  През 2020 г. водихме процедури по съставяне на АПДС за поземлените имоти, част от водностопанските 

системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за 

водите, във връзка с чл. 71, ал. 1 от Закон за държавната собственост, съгласно който при влизане в сила на 

кадастрална карта за имотите - държавна собственост, да се съставят нови актове за държавна собственост - брой 

обекти – 9; брой АПДС – 139. 

 

Поради липса на осъвременена картна информация за ОПВВВ, успоредно със съставянето на АПДС за 

поземлените имоти, тестово започнахме да съставяме актуална картна и текстова информация за съоръженията. 

Работата по тези дейности ще продължи и през 2021 г. 

 

- През 2020 г. взехме участие в Официална церемония за стартиране изпълнението на дейностите по 

Проект № BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна 

програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“ (ПУРН – План за управление на риска от наводнения), ръководен от МОСВ 

– целта на семинара беше запознаване с план и програма, а от наша страна представихме дейността на ОД 

„Земеделие“-Бургас, възможностите за комуникация и експертна помощ; 

 

XI. АГРОСТАТИСТИКА 

 

Дейността на Агростатистика за 2020 включва следните видове анкета: 

А/Продуктови статистически анкети, съобразени с Националната статистическа програма за 2020 г.: 

I. Въвеждане на статистическата информация в ИСАС по видове анкети за дейността на 

земеделските стопанства през 2019 г. – м. януари 2020 – контрол и съпоставка на данните: 

 

 

Таблица 1 - Разпределение по видовете анкети през 2019 г. /брой/ 
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Агростатистика 
14 32 170 87 42 95 440 

Айтос 65 29 0 30 19 56 199 

Бургас 25 9 0 26 14 46 120 

Камено 28 12 0 35 5 33 113 

Карнобат 35 18 0 47 5 105 210 

Малко Търново 
2 1 0 7 0 19 29 

Несебър 1 4 0 6 15 25 51 

Поморие 53 12 0 23 64 61 213 

Приморско 1 0 0 4 0 22 27 

Руен 48 23 0 29 13 91 204 

Созопол 7 9 0 9 5 30 60 

Средец 15 6 0 42 2 94 159 

Сунгурларе 19 8 0 25 34 86 172 

Царево 3 3 0 4 3 12 25 

Общ брой : 316 166 170 374 221 775 2022 
 

Организиране и провеждане на статистическите изследвания за дейността на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

Таблица 2 - Разпределение по видове анкети през 2020 г. /брой/ 
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Агростатистика 
64 45 60 79 97 231 76 9 7 8 30 30 736 

Експерти ОД 
„Земеделие” – 

Бургас 250 112 130 229 194 615 0 0 0 0 0 0 1530 

Експерти ОСЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 127 

Онлайн 
анкетирани 27 7 0 57 10 13 0 0 2 3 0 0 119 

Общ брой : 341 164 190 365 301 859 76 9 9 11 29 156 2512 

 

 

Б/ Преброяване на земеделските стопанства 2020 г.: 

 

1. Областна Комисия по ПЗС 2020. 

Съгласно чл. 13, ал.1 и ал.2 от Закона за ПЗС 2020 и Заповед РД 09-754/26.07.2019 година на министъра на 

земеделието, храните и горите на 26.08.2019 г. се проведе първото заседание на Областната комисия по 

преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. Проведени са четири заседания, на които са дискутирани 

основните проблеми, направени са предложения и е оказано съдействие от членовете при необходимост. 

 

2. Актуализация на списъка със земеделски стопанства за анкетиране. 
Във връзка с изпълнение на чл. 11 от Закона за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г., в 

периода януари – май се извърши актуализиране на списъка със земеделски стопанства за анкетиране. За целта се 

изготви подробен график по населени места към съответните общински центрове , с определени дати за 

провеждане на срещите. Списъкът със земеделски стопанства е изготвен по местоположение с включени 

стопанства от други области.  

 Участници по актуализацията на списъка са експертите по агростатистика, служители от общинска служба 

по земеделие /ОСЗ/, местната власт /кметствата/, ОДБХ. Ползваше се и предоставената актуална информация от 

ГД ГРАО. 

В периода от 12.02.2020 до 13.03.2020 се обходи областта и се извършваха срещи с местната власт 

/кметове или кметски наместници по населени места/ С цел оптимизация на  посещенията, работните срещи се 

провеждаха в общинските центрове по предварително изготвен график и час за посещение в сградите на ОСЗ. 

Всяко стопанство от предоставения списък се обсъждаше с кметовете /кметски наместници/, като за действащите 

допълнително се определяше геолокацията. Използваше се приложението Google Mapsи се записваха 

координатите на хартиен носител. Списъците за актуализация се предоставиха на местната власт преди срещите, за 

да работят върху тях и да се запознаят предварително с включените стопанства, като се спазваха инструкциите за 

конфиденциалност.   

Поради извънредното епидемиологично положение в страната от 14.03.2020 г. срещите се преустановиха. 

Необходени останаха 5 общини /Бургас, Созопол, Средец, Несебър, Малко Търново и част от община Руен/ от 

общо 13. Дейността продължи с разговори по телефона с кметовете и кметските наместници. Обсъждаше се всяко 

стопанство, а геолокацията се уточняваше само за крупните ЗС. 

Получената информация при провеждане на актуализацията на списъка се въведе в специално разработена 

подсистема в информационната система за агростатистика /ИСАС/ 

Спазен е крайният срок за приключване на първия етап по актуализация на списъка по местоположение на 

стопанствата - 15.04.2020 г., както и срока за приключване на втория етап - актуализацията по адрес за контакт на 

стопанствата 15.05.2020 г..  

 

3. Въвеждане на актуализираната информация в ИСАС : 

 

 Въвеждането се извърши на два етапа, като първоначално информацията се обработи без данни за 

геолокация, поради технически проблем в системата, след което географските дължини и ширини се допълниха в 

ИСАС. В кампанията се включиха експертите по агростатистика, както и 6 експерта от ОД „Земеделие” и ОСЗ.           

 Последваха проверки за правилно изписване на адреси, проверки за седалището на стопанствата, 

съпоставими с предоставените списъци от ГРАО. Проверки на статута на ЗС, спрямо наличните административни 
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източници, както и дописване на геолокацията за стопанствата, налични с данни във ВеТис. 

 Общият брой действащи стопанства и без информация, които са включени в списъка за ПЗС 2020 е 9 720 

бр.  

Табл. 3 Активност  на земеделските стопанствата след актуализация на списъците в  

              област Бургас  от подсистема 1 и 2 по местонахождение на стопанствата 

 

4. Определяне на контролни райони и преброителни участъци : 

Във връзка с провеждане на дейностите по проект „Преброяване на земеделските стопанства в Република България 

през 2020 г. от МЗХГ се разработиха методически указания за разпределяне на ЗС от списъка за анкетиране по 

преброителни участъци и контролни райони, разработени на основание чл. 10, т.6 от Закона за ПЗС 2020. В 

списъка за анкетиране се включват всички действащи земеделски стопанства, временно неактивните и стопанства 

без информация – общо за област Бургас 9720 броя по седалище, от които 4310 бр. стопанства са с въведени 

данни за геолокация в ИСАС. Приблизително 44,34 % от действащите стопанства са с въведени данни за 

местоположение на селскостопанския обект. 

В изпълнение на чл. 11, ал.1, т.4 от Закона за ПЗС 2020 се извърши и райониране в областта на 

преброителни участъци и контролни райони от подсистема 1и 2: 

 

Табл. 4 Райониране на преброителни участъци и контролни райони по седалище: 

Преброителни участъци и контролни райони  в област Бургас 

К
о

д
 н

а
 о

б
л

а
ст

т
а

 з
а

 

к
о

н
т
а

к
т
 

Код на 

общината 

за контакт 

Наименование на 

общината за 

контакт 

Код на 

общината 

за контакт 

Общо - 

действащи, 

временно 

неактивни, без 

информация 

Преброителни 

участъци 

Контролни 

райони 

02 Област Бургас общо: 9720 68 11 

02 BGS01 Айтос BGS01 1595 11 1 

02 BGS04 Бургас BGS04 1600 9 1 

02 BGS06 Средец BGS06 451 4 1 

02 BGS08 Камено BGS08 380 3 1 

02 BGS09 Карнобат BGS09 817 7 1 

02 BGS12 Малко Търново BGS12 96 1 0 

02 BGS13 Царево BGS13 141 1 1 

02 BGS27 Приморско BGS27 108 1 0 

02 BGS15 Несебър BGS15 353 3 1 

02 BGS17 Поморие BGS17 885 7 1 

02 BGS18 Руен BGS18 2246 14 1 

02 BGS21 Созопол BGS21 246 2 1 

02 BGS23 Сунгурларе BGS23 802 5 1 

Забележка : Контролните райони са 11 , включващи съответните общински центрове и е съобразен със 

спецификата на областта, както и размера ѝ по площ.  

 

Добрата организация и подходящото райониране на областта на преброителни участъци и контролни 

райони е гаранция за успешно изпълнение дейностите по преброяване на земеделските стопанства през 2020 г..  

5. График за обучения на анкетьорите и контрольорите в област Бургас : 

А
д

р
ес

 п
о

 

к
о

н
т
а

к
т
 

Действащи 

стопанства 

бр. 

Действащи 

под прага 

стопанства 

бр. 

Прекратили 

дейност 

стопанства 

бр. 

Временно 

неактивно 

стопанство 

бр. 

Дублирани 

стопанства 

бр. 

Без 

инфомация 

бр. 

Друга 

дейност 

/преработка/ 

бр. 

Общ брой 

стопанства за 

актуализация 

02 9345 3105 10962 1 1459 374 27 25273 
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            Поради продължаващата извънредна епидемиологична обстановка в страната броят на обучаваните в една 

група се ограничи до 12 човека. Разпределени са два екипа за обученията с обучители – експертите по 

агростатистика. Обученията се извършваха в заседателните зали на общинските центрове, със стриктно спазване 

на правилата за дистанция, носене на маски и дезинфектанти.   

 ПЗС 2020 стартира в указаните срокове в област Бургас, с общ брой  стопанства – 9 779, регистрирани в 

ИСАС по седалище.  

6. Преброяване на земеделските стопанства . 

 От 01.09.2020 г. до 18.09.2020 г. се извърши подаване на заявление от респондентите и онлайн анкетиране. 

Заявили участие за област Бургас са 270 земеделски стопанства, като 208 от тях са въвели на 100% 

информацията. Наличен бе  проблем при изпращане на потребителско име и парола, което налагаше непрекъснат 

контакт с участниците в онлайн преброяването. 77,04 % от подалите заявка за анкетиране са попълнили анкетната 

си карта на 100 %. 

Участници в ПЗС са 68 анкетьора и 11 контрольора, като същите са подали изискуемите документи – 

заявление, автобиография, участвали са в обученията организирани от ОД „Земеделие” Бургас по график. 

Сключени са договори с тях, раздадени са материалите, включващи – списъци на ЗС, информация за 

биологично производство, както и от наличните административни източници, работни чанти, таблети на част от 

тях, хартиени носители по землища във формат А3 за определяне на геолокацията. На терен анкетьорите 

стартираха на 19.09.2020 г.. 

 Анкетьорите и контрольорите работят по предварително изготвените графици за отчитане, залегнали в 

Приложение 2, като на всеки един е разяснено задължението за тяхното спазване. Епидемичната обстановка в 

страната за COVID - 19, усложни допълнително работата на терен.  Проведе се разяснителна кампания с всеки 

един участник в ПЗС за мерките, които трябва да спазва за опазване на собственото си здраве и здравето на 

околните.  

 Въвеждане на информацията в ИСАС се извърши от предварително обучени оператори /6 броя/, които 

ежеседмично приемаха  контролираните анкетни карти и въвеждаха информацията в ИСАС. 

 ПЗС 2020 приключи на 11.12.2020 г., като област Бургас е първа в национален мащаб спрямо брой 

анкетирани и въведени стопанства в ИСАС. 

 

 В/ Система за земеделска счетоводна информация /СЗСИ/ 2019 г. 

През 2020 г. се наблюдаваха 107 бр. стопанства, отговарящи на определения праг над 4000 евро 

стандартна продукция и покриващи икономическия размер и тип специализация т.е. отговарящи на определените 

страти. 

 Разпределението на стопанствата е както следва : 

   1. Стопанства,  водещи двустранно счетоводство   -  58  бр. 

   2. Стопанства,  водещи едностранно счетоводство  - 49 бр. 

Процентът спрямо общия брой стопанства по извадка за страната е 4,85 %. Информацията е въведена 

върху хартиен носител и в ИЗСС /информационна земеделска счетоводна система/.Окончателните данни са 

въведени в ИЗСС за област Бургас в срок до 27.07.2020 г. Последва валидиране на резултатите и контрол на 

типовете грешки –Anomaly, Warning,Gritical, Severe.  

 

XII. МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО 

 

1. КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО 

 

На територията на област Бургас, към днешна дата действащите обекти за съхранение на зърно са 175 броя 

с общ капацитет 915 883т. 

 През 2020г. всички ползватели, стопанисващи обекти за съхранение на зърно, вписани в регистъра на 

МЗХГ са декларирали наличното количество зърно в тях, ежемесечно и в срок.Приети, входирани и обобщени са 

2106броя декларации по приложение 2 към чл.11, ал.1 за местата за съхранение и наличното количество зърно в 

тях. 

 В изпълнение на утвърдени от Директора на ОД “Земеделие“ графици са извършени 15 бр. насрещни 

проверки за достоверност на обекти за съхранение на зърно.Регистриран е един нов обект за съхранение на зърно. 

Същият е проверен и  вписани в регистъра на обектите за съхранение на зърно.Една е проверката, във връзка с 

промяна на обстоятелствата и отписване на обект през 2020 година с издаден констативен протокол. 

 

2. КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗЪРНО НА ОБЩА ПЛОЩ 

ОТ 5 ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЕКАРА 

През годината на територията на област Бургас във връзка с практическото приложение  на Наредба № 23 

от 29 декември 2015г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, са извършени 20 бр. насрещни 

проверки за достоверност на земеделски производители.   
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До 30.09.2020г. са входирани и заведени 606 броя декларации за количеството произведено зърно от 

земеделски производители, произвеждащи зърно - обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, 

тритикале и рапица на обща площ от 5 или повече декара. 

До 30.11.2020г. са входирани и заведени 435 броя декларации за количеството произведено зърно от 

земеделски производители, произвеждащи зърно – царевица, слънчоглед и соя на обща площ от 5 или повече 

декара. 

Графика 1 

 
 

 

Проверките, извършени от ОД“Земеделие“, гр.Бургас във връзка с практическото приложение на Наредба 

№ 23 от 29 декември 2015г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, са съгласно изготвени 

тримесечни графици от МЗХГ, в които e заложен броят на обектите.За сравняваният тригодишен период, 

извършените проверки са в съответствие с тях.  

 

3. КОНТРОЛ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗЪРНО  

 

През 2020г. в област Бургас всички предприятия за преработка на зърно са подали в края на всяко от 

тримесечията декларацияза преработените количества обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, 

слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, оризова арпа и соя.  

 

4. ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА ПРИСТАНИЩАТА 

Областна дирекция „Земеделие“ осъществява мониторинг на четирите пристанищни оператора, от които 

се извършват износ, внос и вътрешно общностни доставки на зърно в област Бургас. Обобщената информация за 

движението на зърно през пристанищата с разрешение за обработка на зърнени товари в област Бургас се 

предоставя всеки петък по електронен път на Дирекция „Растениевъдство“ в МЗХГ. 

 

5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ДОБИТАТА РЕКОЛТА 

 

Разпоредбите на Глава пета от Наредба №23 от 29 декември 2015г. за условията и реда за мониторинг на 

пазара на зърно уреждат ежегодно провеждане на представителното окачествяване  на добитата реколта. 

 

Целта на окачествяването е да се събере представителна информация за изготвяне на анализ и оценка на 

качествените показатели на добитата реколта от основните култури в страната. Изготвените оценки служат за 

вземането на управленски решения, свързани със зърнения баланс в страната и подпомага дейността на 

зърнопроизводители, зърнопреработватели, търговци на зърно и браншови организации. 

 

На 27 Юни 2020г. в област Бургас стартира жътвената кампания. 

 

Провеждането на представителното окачествяване на добитата реколта през 2020 година се извърши 

между 25.06.2020г. - 10.12.2020г. В периода му са взети средни проби от пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица 

за зърно и са оформени лабораторни проби от голям брой и различни производители в Бургаска област, като за 

целта се елиминираха по-малките партиди и бяха взети 180 средни проби от по-големите партиди в региона, както 

следва:  

 46 броя проби от ечемик, извадки от 27 751 тона партида; 

 71 броя проби от пшеница, извадки от 87 157 тона партида; 

 50 броя проби от маслодаен слънчоглед, извадки от 18 108 тона партида; 

 13 броя проби от царевица, извадки от 2 750 тона партида; 

 Основополагащ принцип е представителното окачествяване да покрива минимум 35 % от очаквания 

прогнозен обем производство на съответната кулура. Извадката през 2020г. в % от реколтираното количество 

гарантира представителност на извършеното окачествяване. 

Във връзка с разпоредбите на Наредба №23 от 29 Декември 2015г. за условията и реда за мониторинг на 

пазара на зърно и на основание раздел II, т.14 от Указанията за организиране работата на БАБХ и ОД „Земеделие“ 

по окачествяването на ечемик, пшеница, слънчоглед и царевица от реколта 2020г. са изготвени осреднени 

резултати от извършеното от ЦЛОЗФ-гр.София, регионално звено гр.Бургас представително окачествяване на 
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добитите през 2020г.  зърнени суровини. 

 

Качество на ечемик-реколта̓ 2020. 

Средните стойности на основните показатели, които определят качествената характеристика на ечемика от 

реколта 2020 за област Бургас са: 

 Съдържание на влага: 12,1 %; 

 Хектолитрова маса: 61,8 kg/hl; 

 Белтъчно съдържание: 12,9 %; 

 Изравненост на зърната: 76,5 %; 

 Културни примеси: 1,2 %; 

 Чужди примеси: 0,7 %; 

Съпоставими за трите реколтни години (2018-2020г.), данните изглеждат така: 

Графика 2 

 
 

Средната стойност на този показател за област Бургас през 2020г. е 61,8 kg/100 dm
3
, сравнено със 

стойностите за 2019 г.- 64,4 kg/100 dm
3
  и 2018г.-62,3 kg/100 dm

3
, отчитаме понижаване. 

 През 2020 г. влажността на добитото ечемично зърно се движи в диапазон 9,9-14,8%.Получените 

резултати показват, че има анализирани партиди със съдържание на влага над максимално допустимата при 

съхранение от 14%. За сравнение средната стойност е близка до тези на получените влаги през 2018 г. и 2019 г. 

Съдържанието на белтъчни вещества в ечемика през 2020 г. се движи в твърде голям диапазон от 10,0% 

до 16,2%. Средната стойност на показателя за 2020 г. е 12,1% при стойности 12,0% за 2019г. и 11,2% за 2018 г. 

През тази реколтна година, стойностите на показателя изравненост, % се движат в твърде широк 

диапазон, а именно от 48% до 98,8%. Средната стойност на изравненост на анализираните партиди в областта е 

76,5% към 81,3% през 2019 г. и 75,7% през 2018 г., т.е. през настоящата реколтна година средната стойност на 

изравненост на ечемичното зърно е понижена спрямо предходната 2019г. и се доближава до показателя през 2018г. 

 Средната стойност на показателя зърнени (културни примеси) е 1,2% за 2020г., при стойности 1,6% за 

2019г. и 1,0% за 2018г.Допустимата граница на този показател при изкупуване на партиди фуражен ечемик е 8%, а 

при изкупуване на пивоварен е 4%. Над тези граници няма партиди. 

Чуждите примеси в анализираните партиди ечемик през 2020г в област Бургас се движат в диапазона от 

0,1% до 7,2%. Границата на този показател за пивоварния ечемик при изкупуване е 0,9%, допустимото съдържание 

при партидите с фуражен ечемик при изкупуване е 4%.В цялата анализирана партида само една проба от област 

Бургас има съдържание на чужди примеси над 4%-7,2%.  

От общото количество на анализираните проби от ечемик в област Бургас, реколта 2020г., 31% са със 

стойности на показателите в граници, характеризиращи пивоварния ечемик, като фуражния заема останалите 69%.  

Според „Доклад от резултатите на извършеното от БАБХ окачествяване на ечемик” през 2020г. 6% от 

пивоварния ечемик в страната е разпределен в област Бургас. 

 

Качество на обикновена пшеница-реколта̓ 2020. 

Крайните резултати от проведените от БАБХ лабораторни анализи на средните проби от пшеница, като 

съпоставим реколти 2018г., 2019г. и 2020г., показват, че разпределението на зърното по групи в този период  е 

както следва: 

Графика 3 
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На основание получените резултати отчитаме, че 81,43% от произведеното пшенично зърно през 2020 

реколтна година е с високи хлебопекарни качества и се отнася съответно към първа, втора и втора Б групи. През 

настоящата година отбелязваме значително повишаване на количеството на пшеницата с високо качество спрямо 

предходната 2019г. През наблюдавания период (2018-2020г.) пшеницата, отнесена към III+ е формирала над 40% 

през 2018г, като отбелязва рязък спад до 5.71% през 2020г. През настоящата година, се наблюдава леко завишение 

на дяла на пшеницата с ниски хлебопекарни качества спрямо предходната година - от 9,38% през 2019г. на 12,86% 

през 2020 г. 

 

Средните стойности на основните показатели, които определят качествената характеристика на 

обикновената пшеница от реколта 2020 за област Бургас са: 

 

 Съдържание на влага: 11,5 %; 

 Хектолитрова маса: 74,8 kg/hl; 

 Добив на мокър глутен: 32,0 %; 

 Отпускане на глутена: 7,2 mm; 

 Число на хлебопекарната сила: 67,5 усл.ед; 

 Съдържание на протеин: 15,1 % към сухото в-во; 

 Число на падане: 451,5 sec; 

Крайните резултати от извършеното представително окачествяване на пшеницата, реколта 2020 г., 

определят добро качество на зърното по отношение на технологичните му параметри.Отчетените стойности при 

отделните качествени показатели, предполагат висок процент на дела пшеница с високо качество на зърното. 

Получените резултати от отделните анализи, разгледани комплексно – в съотношение един към друг, не оформят 

обаче еднородна партида, характеризираща се с високи млевни и хлебопекарни качества.Причината за това е 

комплексна- съчетание между неблагоприятното взаимодействие на метеорологични фактори (почвена и 

атмосферна влага и температура) по време на различните фенофази от развитието на културата, съчетани с 

прилаганата агротехника. 

 

Качество на черен маслодаен слънчоглед-реколта̓ 2020. 

Средните стойности на основните показатели, които определят качествената характеристика на 

слънчогледа от реколта 2020 за област Бургас са: 

 Съдържание на влага: 5,6 %; 

 Масленост: 41,2 %; 

 Хектолитрова маса: 40,5 kg/hl; 

 Културни примеси: 0,7 %; 

 Чужди примеси: 3,3 %; 

Сравнени за  периода 2018г.-2020г. данните изглеждат така: 

Графика 4 

 
Данните, показват, че през 2020г. средната стойност на съдържанието на влага е съизмерима с 

предходните реколтни години и остава доста под пределно допустимата граница (11%), приета за дълготрайно 

съхранение на слънчогледовото семе. През настоящата година отчитаме най-ниска средна стойност за последните 

три години на основния показател масленост наслънчогледовото зърно. Нивата на примесите- културни и чужди в 

прибрания слънчоглед са съизмерими с установените през последните реколтни години и остават в ниски граници 

- под максимално допустимите по стандарт. 
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XIII. РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСТНОСТ 

НАГОРСКА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА 

Извършването на ефективен контрол на техническото състояние и безопасността на техниката цели защита 

на живота и здравето на работещите със земеделска и горска техника и намаляване на трудовите злополуки и 

жертвите от пътнотранспортни произшествия, свързани с неизправности на техниката.  

Регистрация и контрол на техническото състояние и безопастност на самоходната техника с мощност на 

двигателя над 10 kW, несамоходните и стационарните машини и съоръженията, инсталациите и апаратите, 

използвани в земеделието и горите и машините за земни работи и придобиване на правоспособността за работа с 

техниката.  

Таблица 1 

 
През 2020 г., на територията на област Бургас са извършени 1127 бр. регистрации на земеделска, горска 

техника и пътно - строителни машини, от които 383  броя  на нови машини За сравнение новите машини за 2019 г. 

са били 492, а през  2018 г., са били 642 броя.  

От таблица 1 и от сравнението по-горе, забелязваме устойчив тренд на спад в броя на регистрациите на 

земеделска, горска техника и машини, който се дължи на: 

 Незапомнена с мащабите си суша, обхванала източна България, рекордно ниски добиви 50-100 кг/дка при 

зърнопроизводителите в общ.Карнобат, общ.Айтос, общ.Руен и на много други места в областта, което води до 

наляване на доходите на земеделските стопани, които да отделят за закупуване на необходимата техника; 

 Огромен  спад  наблюдаваме  в първоначалната регистрация на т.н. лизингови машини поради несигурност 

за бъдещи периоди. 

 

Извършване на годишни технически прегледи. 

Извършването на годишни технически прегледи на регистрираната техника се извършва съгласно месечен 

график за техническите прегледи по населени места на територията на областта, утвърден от Директора на 

ОД“Земеделие“ – Бургас. През 2020 г. на територията на област Бургас, са извършени 6 283бр. годишни 

технически прегледи на земеделска и горска техника и на машини за земни работи. 

Съобразно сравнителната таблица таб. 2 по долу отчитаме  спад на ГТП спрямо 2019 г.. Считаме, че това се 

дължи на все по-строгото прилагане на мерките на Закона за регистрация нa земеделската и горска техника, 

намаляване на наличния тракторен парк,поради въвеждане в есплоатация на по-високо универсални машини и 

повишена енергонаситеност на тракторните агрегати в следствие на отпадане от отчет на стара, амортизирана и 

бракувана техника. 

През 2020 г. са издадени  и подменени 109 свидетелствата за правоспособност  за работа  с техника както  

следва: категория Твк - колесни и верижни трактори иагрегатирани към тях работни машини- 74 бр.свидетелства; 

категория Твк-З - специализирана и специална самоходна земеделска техника- 35 бр. свидетелства, категория Тпс - 

преносима и стационарна техника-30. 

В изпълнение на Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и стриктно спазване на 

ЕО директиви, инспекторите от ОД“Земеделие“Бургас  през  2020 г. са съставили 47 бр. акт за установяване на 

административни  нарушения  поради  не  спазване на 30-дневния срок от придобиване на собствеността до 

заявяването за регистрация в  съответната областна дирекция "Земеделие" по постоянен адрес - за физическите 

лица и промяна на регистрацията на техниката  в  15-дневен срок. 

Таблица 2 
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ГТП са разпределени по видове както следва: 

№ Видове 2019             2020 

1 ГТП на почвообработващи машини 752                671 

2 ГТП на машини за сеитба и садене 
 

262                222 
 

3 ГТП на машини за торене и растителна защита 534                 543 
 

4 ГТП на фуражо-прибиращи и преработващи машини 326                 201 

5 ГТП на ремаркета в т.ч. и специализирани          1127                737 
 

6 ГТП верижни трактори 
 

  85                  20 

7 ГТП самоходни шасита 
 

  49                   23 

8 ГТП колесни трактори 
 

         3577              2498 

9 ГТП на МЗР 
 

          1194              977 

10 ГТП на зърнокомбайни и др. самоходни прибиращи 
машини 

418       391 

 

XIII. ИНФОРМАЦИОННО - РАЗЯСНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

В изпълнение на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на 

територията на страната с цел вдигане на нивото на сигурност, превенция на заболяването и намаляване на риска 

от възникане на нови заболявания, бяха ограничени пътуванията извън съответното населено място, забрана за 

провеждане на обучения, семинари и мероприятия, свързани със събиране на повече хора на едно място.  

В изпълнение на противоепидимичните мерки, като взехме предвид големия брой заболели лица на 

територията на област Бургас и с цел защита здравето на земеделските стопани и служителите на 

администрациите, преустановихме дейноста на ОЕКЖБургас за периода от м. април до края на 2020г.. 

За периода от януари до м. април проведохме: 

 

1. Информационни семинари 

През изтеклата година проведохме информационни семинари и работни срещи за земеделски стопани-

пчелари от всички сдружения на територията на Бургаска област с цел да се обсъдят възможности и набележат 

мерки в защита на пчеларите и пчелните семейства,да се сподели информация за медоносните пчели и за тяхното 

значение за света като цяло, да се информират за възможности за подпомагане на земеделските стопани – пчелари 

по мерките от Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г., да се коментира Добавена стойност в 

пчеларството, както и да се сведат до знанието по-важните и нови моменти в тазгодишната данъчна кампания за 

деклариране доходите на физическите лица и заплащане на дължимите данъци. 

С община Бургас се обсъдиха възможността за предлагането на пчелен мед от Бургаски производители в 

детските заведения на територията на общината, в количества съобразени с нормативните изисквания относно 

здравословното хранене на децата, както и провеждането на образователен открит урок на изградената детска 

площадка с пчеларска тематика на деца до 7 годишна възраст от детските заведения в града, с цел запознаване с 

живота и ползата от пчелите и идеята за възпитаване у децата да живеят грижа за природата. 

Разяснихме на пчеларите възможносттите за износ на пчелен мед за трети страни, изисквания към 

етикетирането, както и Процедурата за действие при стартиране на износ на животни, суровини, храни, продукти и 

други обекти, подлежащи на контрол от БАБХ за трети страни, за които няма утвърдени сертификати. 

 

2. Конкурс за детска рисунка 

За 4-та поредна година ОД „Земеделие Бургас“ и Пчеларско сдружение Бургас обявиха конкурс за детска 

рисунка и фотография на тема "Земята, пчелите и хората", посветен на Международния ден на Земята -22-ри 

април, с тематичен обхват „ЗЕМЯТА, ПЧЕЛИТЕ И ХОРАТА и добрият пример“. 

Целта на проведения Конкурс е да бъдат провокирани децата към толерантност и загриженост към 

природата и пчелите, към пчелите и хората и към самите нас- хората. Поради извънредната епидемична 
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обстановка, обявена след изтичане на срока на извънредното положение в България от 13 март 2020г., срокът за 

представяне на творбите беше удължен до 26 май. В конкурса взеха участие 135 ученици от гр. Бургас, гр. Варна, 

гр. Пловдив, гр. София, гр. Плевен, гр. Разград, гр. Омуртаг, гр. Дряново, гр. Попово, гр. Червен бряг, гр. Раднево, 

гр. Горна Оряховица, гр. Правец, с. Равнец, обл. Бургас, с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София, с. Вакарел, обл. 

София, гр.Нова Загора, гр.Белене, с. Бистрица, р-н Панчарево, Столична община, гр.Шумен, гр.Велинград, 

гр.Ботевград, гр.Брацигово, с.Лесново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, гр.Правец, гр.Хасково, гр.Смолян. 

Международно участие: Румъния, Клуж-Напока и Россия, Мурманск- Заполярье. 

Всички участници, които имаха куража да покажат творчеството си и отношение на уважение към 

загадъчния свят на пчелите, получиха „Сертификат за отлично представяне“. 

 

XV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 

 

За да се подпомогне преодоляването на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от 

коронавирус, Европейската комисия, Европейският парламент постигат съгласие по изработване на План за 

възстановяване, който ще проправи пътя за излизане от кризата и ще положи основите на модерна и по-устойчива 

Европа. Уникален шанс за българското земеделие е да бъдевключено в Плана за възстановяване и устойчивост, 

при спазване на изискванията на ЕКза сериозни реформи в земеделието на страната. Националният план за 

възстановаване и устойчивост на РБългария - „Зелена България“ има за цел даподпомогне икономическото и 

социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. Планът полага основите за зелена и 

цифрова трансформация на икономиката чрез: 

 I. Проект 1- Дигитално земеделие -Е-ЗЕМЕДЕЛИЕ- предвижда създаване на: 

1. Цялостна Електронна информационна система в земеделието  с възможностти за : 

 Изграждане на модул за проследяване „От Фермата до трапезата“ - от първичното производство до 

крайното потребление на принципа на уникален 7 идентификационен код, с цел информираност на 

потребителите, стимулиране производството на качествена и достъпна храна, както и създаване на  

пазарно предимство на производителите на храни, които прилагат тези принципи; 

 Изграждане на модул за онлайн обучение и консултации, съдържащ основна информация, свързана със 

съвременни технологични и екологични решения за отглеждане на основни групи земеделски култури и 

селскостопански животни по конвенционален и биологичен начин, в съответствие с изискванията за 

устойчиво използване на природните ресурси и адаптиране към климатичните промени. Той ще 

предоставя възможност за бърза връзка с представители на научните среди и on line консултации на 

фермери за бързо разрешаване на възникващи проблеми; 

 Изграждане на Мрежа за комуникация от полеви и водни сензори и модул за управление на данните, която 

да осигурява данни за почвена влага, температура на въздуха и почвата и количество на валежите. Това ще 

даде възможност българският земеделски производител да има достъп до най-важната информация, 

касаеща развитието на посевите, с оглед оптималното планиране на агротехническите мероприятия и 

вземане на адекватни управленски решения. 

 

 2. Дигитализация на земеделските стопанства чрез ваучери за внедряване на системи за прецизно 

земеделие и осигуряване на умни ушни марки за проследяване на животните, - - Повишаване на 

конкурентоспособността и добавената стойност на земеделските стопанства чрез по-широко използване на способи 

за прецизно земеделие в отрасъла. 

 II. Проект 2 - Подобряване на състоянието и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура в 

страната: 

 Дейностите за възстановяване и инженеринг на язовирите ще бъде интегриран с проекта „Е-земеделие“ 

чрез включване на информация от станции за мониторинг на водни обекти, които следва да бъдат 

инсталирани, с цел осигури автономно и регулярно измерване и предаване в реално време на основни 

индикатори свързани със състоянието на водните обекти в комбинация с основните параметри на околната 

среда. Станциите ще оперират напълно автономно, включително ще разчитат на собствен възобновяем 

енергиен източник и ще включват системи за измерване като радарен 14 сензор за отчитане на водно ниво, 

радарен сензор за отчитане на скорост на воден отток, сензор за отчитане на температура на водата, 

валежомер, сензор за отчитане на околна температура, влажност и атмосферно налягане, като данните от 

тези сензори ще се предават изцяло автономно и дистанционно, използвайки стандартни протоколи без 

необходимост от допълнително лицензиране. 

 Предвижданите инвестиции ще доведат до подобряване използването на водните ресурси посредством 

въвеждането на нови технологии, реално намаляване на загубите и на потреблението на вода в селското 

стопанство, нарастване на поливните площи, подобряване на ефективността на поливните процес.  

Областна дирекция „Земеделие“ Бургас, в условията на извънреднoтежка епидемиологична 

обстановка,свързана с общественото здраве,породена от Пандемията от COVID-19,изпълни целите си за 2020г., 

чрез отчетените в доклада дейности, спазвайки законоустановените срокове и мащаби. 

При стриктно спазване на противоепидемични мерки, предоставяйки услуги чрез изнесени работни места 



                     163 

във всички териториални звена, с добре организиран дистанционен начин на работа и своевременен отчет, 

служителите на ОД “Земеделие“ Бургас,спазвайки принципите и задължителните стандарти за качество на 

административното обслужване, изпълнихме дейностите си, свързани с ефективно реализиране на държавната 

политика в аграрната сфера, както и подпомогнахмедейността на МЗХГпри изпълнение на пакетите от 

извънредните меркипо Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съсредоточени да 

компенсират земеделските стопани от последствията от Covid-19.  

Въпреки тежката епидемична обстановка, в съответствие с политиката на МЗХГ, ОД“Земеделие“ Бургас 

продължи да работи в обществена полза за: 

 Повишаване на конкурентоспособността и добавената стойност на земеделските стопанства чрез 

насърчаване за по-широко използване на способи за прецизно земеделие в отрасъла; 

 Производство на качествена и достъпна храна, създаване на пазарно предимство на производителите на 

храни, които прилагат принципа „От Фермата до трапезата“; 

 Повишаване на професионалната информираност, знания, опит и квалификацията на земеделските стопани 

чрез интегриране на опита на академичните среди. 

 Сдружаване и обединяване на земеделските стопани, като начин за повишаване на тяхното влияние по 

веригата на доставки на храни и възможност  да кандидатстват за инвестиции в материални и нематериални 

активи, научни изследвания и експериментално производство, с цел защита на интересите им от нелоялните 

търговски практики и ценови натиск от страна на преработватели и търговски вериги. 

Сред най-важните приоритети на ОД“Земеделие“ Бургас е ученето и развитието на служителите. След 

направен анализ на потребността на хората си, ОД “З“ Бургасзаяви обучениe на 36 държавни служители по проект 

на ИПА „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна 

програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, които завършиха курсове по "Колаборативна 

работа в дигитална среда"и „Информационна и медийна грамотност“. 

ОД“Земеделие“ Бургас счита, че качеството на предлагане на административни услуги е решаващ фактор в 

отговор на променящите се нужди и очаквания от страна на гражданите и земеделските стопани.  

За да отговорим на техните очаквания, да бъдем ориентирани към потребителите, към иновациите, към 

етиката на взаимоотношенията и ефективните партньорства, кандидатствахме и участваме по проект „Въвеждане 

на общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ към ИПА - “Подобряване управлението на публичните 

организации чрез европейския модел CAF". 

Предстои по проекта да бъде изготвен и утвърден "Доклад за самооценка на Областна дирекция „Земеделие“ 

Бургас, в който ще бъде направенасамооценка на институцията, ще идентифицираме силните си страни, ще 

посочим областите за подобрение и дефинираме нужните стратегически мерки за организационно 

усъвършенстване и възможностите за развитие. Целта на служителте на ОД”Земеделе” – Бургас е  да се развиваме 

по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и да въведем „култура на организационно съвършенство“, като 

използваме знанието и енергията на хората в нашата дирекция. 

 


