Отчетен доклад на териториалните звена на централната
администрация на изпълнителната власт на територията на област
Бургас за 2012 година

1.ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” БУРГАС - 2012 Г.
Увод
Промишлеността, със своята многоотраслова специфика, е водещ сектор в
икономическата структура на Бургаска област. Застъпени са повечето отрасли, с
изключение на автомобилостроене, ниско- и високоволтови инсталации и отчасти
електроника. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като
например: тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други
химически изделия, корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно
вагоностроене, рибопреработвателна промишленост и т.н.
Успоредно с отраслите от непромишлената сфера – „Хотелиерство”,
„Ресторантьорство”, „Търговия”, „Строителство”, "Транспорт" - следните промишлени
отрасли са от решаващо значение за икономическата структура на областта:
Нефтохимическа /нефтопреработваща промишленост/ - дава 70 % от обема
на промишленото производство;
Хранителновкусова промишленост и винопроизводство - 12,2 %;
Производство на електрическа и топлинна енергия - 3,6 %;
Текстилна промишленост - 2,4 %.
Област Бургас е с висока степен на индустриализация. Туризмът, селското
стопанство и транспорта допълват цялостния икономически облик на региона.
Миграционните процеси и икономическата криза оказват съществено влияние и върху
структурата на икономиката на областта. Динамиката на създаване на нови предприятия е
по-висока от средната за страната, поради което е по-висок и делът на предприятията,
които се проверяват за първи път.
Дейността на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас през 2012 година бе
насочена към изпълнение на оперативната цел от годишния план, чрез реализацията на
планираните програми: „Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на
законодателството, регулиращо осигуряването на здравословните и безопасни условия на
труд, трудовите и служебните правоотношения и заетостта”.
Планираните приоритетни мерки и конкретни задачи са съобразени с
икономическата криза в страната. За да се реагира на потребностите на обществото, са
преформулирни акцентите и дейността е ориентирана към организиране и реализиране на
извънредни кампании, проверки по сигнали и искания на граждани и други институции,
свързани с нарушаване на трудово-правните норми в предприятията.
С изпълнение на контролната си дейност Дирекция „Инспекция по труда” Бургас
активно съдейства за реализиране на правителствената политика за стабилизиране на
икономиката, за минимизиране щетите от кризата, за по-пълна защита на трудовите права
на работещите.
Спазване на трудовото законодателство в т.ч.:
В областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд
Резонно и през 2012 г., един от акцентите на контрола бе качеството на
извършената оценка на риска в предприятията. Най-висок е делът на предприятията с
извършена оценка на риска в икономически дейности „Производство на горива”,
„Строителство на пътища”, „Добив на въглища”, „Добив на нефт и природен газ”, „Добив
на метални руди” - 100 %, „Производство на дървен материал и изделия от дървен
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материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене”,
„Производство
на
мебели”,
„Строителство
на
сгради”,
„Хотелиерство”,
„Ресторантьорство”, „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” 99 % и др.
Най-често в оценката на производствения риск са констатирани пропуски в
обхвата – не са обхванати избора на работно оборудване и организацията на работните
места. Предлаганите мероприятия за отстраняване или намаляване на риска в много
случаи са формални, а не конкретизирани и не водят до трайни подобрения на факторите
на работната среда, а се свеждат до използване на лични предпазни средства. (Например
шума и запрашеността при производството на товарни вагони. За констатираните
нарушения са приложении принудителни административни мерки – задължителни
предписания, за ефективно обезпрашаване чрез капсуловане на съоръженията отделящи
прах. Такива мерки са предприети и при дробоструйна обработка, която е отделена от
останалото производство.)
Обикновено предприятията с извършена оценка на риска са осигурили и
обслужване от СТМ, тъй като на нея се възлага изпълнението на това изискване на
Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Осигуреното обслужване от
регистрирана служба по трудова медицина дава възможност на работодателите в повисока степен да организират дейностите по укрепване на здравето и работоспособността
на работещите във връзка с извършваната от тях работа, за наблюдение и анализиране на
здравното им състояние.
Наличие на фирмена политика и щатни органи за безопасност и здраве има
предимно в големите дружества, като “Бургасбус” ЕООД, “М-бус” ООД, „Трансвагон”
АД, „Пристанище Бургас” АД, „Летище Бургас”, БДЖ и др. Като общо, органите по
безопасност и здраве изпълняват функциите си в съответствие изискванията на Наредба
№ 3 от 1998 г. Основната слабост в работата на по-голяма част от органите по
безопасност и здраве при работа е, че не участват активно при изготвянето на оценката на
риска, а полагат усилия само за изготвяне и съхраняване на необходимата документация в
тази област.
През отчетния период, за всички кариери в експлоатация са разработени годишни
технически проекти с утвърден раздел по безопасност и здраве при работа.
Друг акцент в работата на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас през 2012
година бе установяване състоянието на работното оборудване и неговата обезопасеност,
респективно отстраняване на установените нарушения свързани с това. Причината за това
е факта, че при експлоатация на стари и амортизирани машини и съоръжения се допускат
често аварии, източник са на замърсяване на работната среда, което води до наднормени
концентрации на вредни вещества и предпоставки за злополуки. За съжаление
наблюденията показват за пореден път, че подмяната с нови се извършва само в поголемите фирми ( с добро финансово състояние и осигурен пазар за своята продукция).
Пример в това отношение са „Трансвагон” АД, където са доставени и монтирани нови
инсталации и “Летище Бургас” АД, което влага значителни средства в подобряване
условията на труд и в подмяната на амортизираните машини и съоръжения. Следва да се
отбележи, че особено важна предпоставка за създаване на здравословни и безопасни
условия на труд е и ролята на управленския персонал в поддържане на работното
оборудване в безопасно състояние и безопасно извършване на производствените процеси.
За всички извършвани взривни работи, специални и технологични, има утвърдени
проекти и паспорти, съгласно изискванията на нормативните актове. В хода на
извършените проверки се констатираха нарушения относно неспазване височината на
работните стъпала в кариерите на „Пътни строежи” АД и „Благоустройствени строежи”
ЕООД, за което на дружествата са приложени съответните принудителни
административни мерки.
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Съгласно указанията на ИА ГИТ”, през отчетния период ежемесечно са извършвани
проверки на обектите при строителството на отсечката Карнобат–Ямбол, ЛОТ 4 от
Автомагистрала ”Тракия”.
В проверените през годината предприятия от хранително вкусовата
промишленост, условията на труд непрекъснато се подобряват в следствие на
предприетите мерки по утвърдените програми. Цеховете са реконструирани и
модернизирани, настъпили са промени в работната среда, а именно: намаляване на
ръчния труд, подобряване факторите на работната среда, подобряване на
електробезопасността и др. За това спомагат и разработените бизнес планове по
изискванията на ДВСК и ЕС. При извършваните проверки от техните контролни органи,
особено внимание се обръща на хигиената на труда, състоянието на санитарно битовите
помещения, микроклимата на работните места, състоянието на вентилацията и
аспирацията и контролните им замервания, физиологичния режим на труд и почивка.
Състоянието е аналогично и в месо-, рибо-, млеко- преработващата промишленост, в
производството на спирт и спиртни напитки. Подобряват се условията и в консервната
промишленост (преработка на плодове и зеленчуци) в предприятията, които успяха да
продължат дейността си и в условията на икономическа криза. Безопасността на труда е
подобрена в следствие внедряването на нови машини и технологии. Например в
бутилковия цех на "Винекс Славянци" АД е монтирана нова пълначно-бутилираща линия
за спиртни напитки, с което осезаемо се редуцираха нивата на шум. В "Билдинг зах"
ЕООД и "Комплектрстрой" ЕООД е извършена модернизация и реконструкция на
работното оборудване, със средства, които са осигурени по програма "Сапард". "Мелница
Карнобат" ООД, "Агрошанс комерс" ЕООД и "Топаз мел" са въвели в експлоатация нови
машини и съоръжения, а "Ермаска" ЕООД работи в нова производствена база в с.
Оризаре, като използва машини и съоръжения с голям капацитет. На обратния полюс са
малките фирми от този бранш, които използват помещения под наем, стари и
относително амортизирани машини и респективно условията на труд нерядко не са на
добро ниво.
Независимо от значително намалелият през последните години обем на
извършваните строително-монтажни работи на територията на областта отрасъл
строителство не остана извън приоритетните за Д ИТ Бургас отрасли. В хода на
извършените проерки най-често установяваните нарушения от страна на работниците
се изразяват в неползване на личните предпазни средста (независимо, че като цяло
нарушенията в тази насока намаляват в сравнение с предходни години и то не само
заради намаленият брой заети). От страна на работодателите нарушенията касаят найчесто в липса или неизпълнение на плана по безопасност и здраве при работа,
необезопасяване на обектите срещу падане от височина, липса специално оборудвана
площадка на строителния обект за съхраняване на строителните отпадъци, липсва
информационна табела на обектите и др. С акт е спряна дейността на строителен обект,
където работници извършват строително–монтажни работи в опасна близост до ската на
изкоп (същите работят под ската на изкопа), който не е укрепен при възникнали опасни
условия от свличане на земен пласт /земна маса/. Работодателят „Тодоров и син 99” ООД,
гр. Несебър не е осигурил здравословни и безопасни условия на труд на работещите на
горепосочения проверяван обект като предприеме необходимите мерки за
предотвратяване на опасността от затрупване на работещите в непосредствена близост до
опасната зона. При извършена последваща проверка се установи, че даденото
предписание не е изпълнено, за което на дружеството “Тодоров и син 99” ООД - гр.
Несебър е съставен акт на основание чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда. За това
нарушение е уведомена прокуратурата.
През отчетния период, служители на Дирекция "Инспекция по труда" гр. Бургас взеха
участие в SLIC кампания по въпросите на психосоциалните рискове, след преминато
обучение, което дава основните насоки по въпросите, които следва да бъдат изследвани в
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хода на проверките. По време на кампанията са провеждани интервюта с работодателите,
анкети с работещите и разговори, отнасящи се до взаимоотношенията между участниците
в работния процес. В резултат на това, е направена оценка на психосоциалните рискове в
работната среда, в предприятията, в които е извършен контрол. В Дирекция "Инспекция
по труда" гр. Бургас е обособен информационен кът, за нагледно отразяване на
кампанията, който дава възможност на работниците и работодателите да се запознаят с
възможните психосоциални рискове, което ще им помогне да положат усилия за
подобряване на атмосферата на работа в предприятията.
През 2012 г., от общия брой трудови злополуки, 7 са с летален изход (по чл. 55, ал.
1 от КСО). Трудови злополуки са станали следните отрасли: „Строителство на подземни
и надземни релсови пътища”, „Обработка на товари”, „Специализирани строителни
дейности”, „Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт”, „Строителство
на сгради и съоръжения”.
Инспекционната практика показва, че там където оценката на производствения
риск е направена задълбочено, т.е. в съответствие с изискванията на законодателството и
са изпълнени конкретни организационни, технически и технологически мероприятия в
много голяма степен са ограничени предпоставките за допускане на трудови злополуки.
Въпреки, че се увеличава значително броя на предприятията с извършена оценка на риска
и предприети мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска, се
констатират нарушения, които имат непосредствена връзка със станалите трудови
злополуки като: експлоатация на необезопасено работно оборудване и необезопасени
работни места, нарушаване правилата за безопасна работа, невнимание от страна на
работника или служителя, неизползуване на лични предпазни средства или неспазване на
технологични изисквания.
През 2012 година са констатирани 499 нарушения на хигиенните норми и
изисквания, което представлява 12 % от нарушенията на нормите, регламентиращи
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и 4 % от всички
констатирани нарушения.
Най-често констатираните от инспекторите по труда нарушения, свързани с хигиената на
труда са:
Липса на данни от измервания на параметрите на факторите на работната среда
– 81 броя;
Неосигуряване на медицински прегледи на работниците и служителите – 127
броя;
Неспазване на изискванията за осигуряване и/или използване на лични
предпазни средства - 51 броя;
Физиологичен режим на труд и почивка – 39 бр.
Общата численост на персонала, работещ при условия на труд, неотговарящи на
хигиенните норми в предприятията с установени данни е 3 894, което представлява
4,7 % от всички работещи в тези предприятия.
В областта на трудовите правоотношения
При извършените през 2012 г. проверки са установени общо 7 213 нарушения на
нормите, регулиращи възникването, изменението, изпълнението и прекратяването на
трудовите правоотношения.
Най-много нарушения по осъществяване на трудови правоотношения са
установени в икономически дейности „Търговия на дребно” – 1 869 броя (25,4 % от
общия брой констатирани нарушения по трудови правоотношения), „Ресторантьорство” –
1 665 броя (22,63 % от общия брой констатирани нарушения по трудови
правоотношения), „Хотелиерство” – 778 броя, „Строителство на сгради” – 760 броя и др.
Като правило трудовите правоотношения в големите предприятия от всички
икономически дейности възникват и се осъществяват в съответствие с Кодекса на труда и
нормативните актове по неговото прилагане. Значително по-често се установяват
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нарушения на нормите, регулиращи трудовите правоотношения, в малки и микро
предприятия, особено в тези, в които се извършва проверка за първи път.
Основните причини за допускане на нарушения, свързани със сключване на
трудови договори в писмена форма са отново от икономически характер – неплащане на
задължителните осигурителни вноски.
Особено обезпокоителни са случаите, в които самите работници не желаят да
подпишат писмен трудов договор, с оглед възможността да ползват обезщетението при
регистрация като безработни и помощи по реда на социалното подпомагане
едновременно с получаване на трудово възнаграждение. Както и случаите, при които се
сключват договори на 4-часов работен ден и възнаграждение на установените минимуми.
При проверките се установява регистриране в ТД на НАП на трудови договори, които не
са подписани от страните по трудовото правоотношение. В този случай е на лице
регистриране на трудово правоотношение, без да има сключен трудов договор в писмена
форма.
При част от проверките се оказва, че уведомленията са подадени в ТД на НАП във
време и час, които приблизително съвпадат с тези на проверката. Често оправдание от
работодателите е, че лицата се обучават или са наети “пробно”. Причина за тази
тенденция е, че след като се извърши проверка по работни места от инспекторите по
труда, работодателите оформят писмени трудови договори с дата на сключване ден-два
преди проверката и подават уведомленията 1-2 часа след като е извършена.
През отчетния период са съставени актове за допуснати до работа лица без връчен
трудов договор подписан от двете страни и копие от уведомлението до НАП на следните
работодатели: „Пъндекстрайк” ЕООД, ДЗЗД „Лазурен бряг – Партнерс груп” , „Тодоров и
син 99” ООД„ „Кратос 13” ЕООД, „Форм” ООД и др. Констатирани са лица, допуснати до
работа без сключен трудов договор в писмена форма при осъществяване на контрол на
следните работодатели: ЕТ „Роси – Руска Мудева”, „ЕТ „Ития-94-Иван Иванов”, „БГ
Билдинг хаус” ЕООД, „Ев – Ко строй” ЕООД и др. Установени са случаи на прикриване
на трудови правоотношения в „Център за отдих – Китен” ЕАД – подписвани са
граждански договори, като в същото време са налице факти, удостоверяващи
осъществяване на трудови правоотношения, а именно: договорено е трудово
възнаграждение, налице е работно място за всяко от лицата, същите са полагали труд при
определено работно време, което е удостоверено в изготвените графици за работа. С една
част от установените работещи по граждански договори, такива са сключвани през всеки
от месеците май, юни, юли и август 2012 г.
Икономическите дейности, в които са установени най-много нарушения по
възникването на трудовите правоотношения са:
„Търговия на дребно, без търговия на дребно с автомобили и мотоциклети” –
100 броя;
„Строителство” – 111 броя;
„Ресторантьорство” – 85 броя;
„Хотелиерство” – 43 броя.
Установени са голям брой нарушения свързани с работното време – не се осигуряват от
работодателя седмична почивка в размерите, регламентирани в Кодекса на труда, като
голяма част от персонала полага труд по 6 дни в седмицата, като не се отчита полагане на
извънреден труд. Тези нарушения продължават да се установяват много трудно, поради
липса на присъствени форми с реално отработените часове. Най-много нарушения от този
вид са установени отново в предприятията от икономически дейности:
„Ресторантьорство” – 151 броя;
„Хотелиерство” – 139 броя;
„Търговия на дребно” – 138 броя;
„Строителство” – 16 броя.
-5-

Нарушенията на нормите, регламентиращи работното време, почивките и
отпуските, са свързани с липсата на регламент за работното време, почивките и отпуските
в обекти, които работят в почивни и празнични дни. В част от проверените предприятия
не се спазват изискванията за установяване на разпределението на работното време в
Правилника за вътрешния трудов ред. При голяма част от проверките се представя
Правилник за вътрешния трудов ред, който е типов и не отразява спецификата на работа в
обекта. Не се изготвят и съхраняват документите за отчитане на работното време графици за работа на смени и др. Много често се допускат нарушения, свързани с
въведеното сумирано изчисляване на работното време. Не се изравняват изработените
часове и не се превръщат отработените часове нощен труд в дневен. Допуснатите
нарушения по работното време се установяват много трудно. Това може да стане
единствено по обяснения на работниците, поради липсата на присъствени форми,
отразяващи действително отработените дни.
Прави впечатление , че през 2012 г. значително намаляват случаите на наемане на
работниците и служителите при условията на 4-часов работен ден, като в същото време
работят по 12 и повече часове. Най-вероятната причина за това са извършените
законодателни промени досежно правомощията на инспекторите респективно активните
им действия по отстраняване на този вид нарушение.
Установени са много нарушения и по заплащането на труда – масово през летния
сезон се полага извънреден труд, който не се заплаща на работниците и служителите.
Това нарушение е трудно доказуемо поради факта, че работодателите не представят при
проверките актуални форми за отчитане на работното време. Същите се изготвят в
съответствие с договореното в индивидуалните трудови договори работно време. Не се
заплащат и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, като в тези
случаи вината не е само в работодателя. Поради сезонния характер на трудовата заетост
през летния сезон, работодателите наемат персонал от цялата страна, който в повечето
случаи не може да удостовери професионален опит, поради факта, че работниците не
представят трудови книжки при постъпване на работа.
Не малък брой са констатираните нарушения на разпоредбите по предоставяне на
документи по ТПО – 1 247 броя. Отново най-много нарушения от този вид са
констатирани в предприятията от икономически дейности: „Търговия на дребно”
„Ресторантьорство”, „Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети”,
„Строителство на сгради” и “Хотелиерство”.
При извършените през 2012 година проверки са констатирани значителен брой
случаи на едностранно разпореждане от работодателя за ползване на неплатен отпуск от
работниците. Това се извършва с устна заповед на работодателя в нарушение на
изискванията на трудовото законодателство или чрез принуждаване на работниците под
заплаха за уволнение или неизплащане на вече станали дължими възнаграждения, да
отправят писмени искания за ползване на неплатен отпуск в условията на престой или
намаляване на обема на работа в предприятието.
Установените през 2012 г. нарушения на други норми от Кодекса на труда са 1 482
броя (20,14 % от общия брой констатирани нарушения по ТПО). Това са предимно
нарушения, свързани със задълженията на работодателя да предостави длъжностна
характеристика на работника или служителя и да издава извлечения от ведомостите за
заплати и други документи, свързани с трудовото правоотношение. Много често
извършваното от страна на работодателите нарушение е, че при прекратяване на
трудовото правоотношение не вписват своевременно в трудовата книжка данните,
свързани с прекратеното трудовото правоотношение, или неправомерно я задържат.
В областта на ЗНЗ
Извършени са 8 проверки за законосъобразно извършване на посредническа
дейност по наемане на работа, като 2 от тях - в „Селект груп” ООД гр. Бургас са
извършени по разпореждане на ИА „ГИТ”. Извършена е една проверка по постъпил
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сигнал на граждани на физическото лице Анелия Михайлова Деянова, предоставяло
посреднически услуги по наемане на работа на български граждани в Чехия. Анелия
Михайлова е извършвала дейността си съвместно с посредник в Чехия, от който е
получавала информацията за свободни работни места и е организирала набирането на
кандидати за работа на територията на България, като е приемала документи – СV и
молба за съответната позиция, които е изпращала в Чехия. По смисъла на Закона за
насърчаване на заетостта горепосочената дейност е посредническа и би следвало да се
извършва въз основа на регистрация в Агенция по заетостта, каквато Анелия Михайлова
не притежава. За установеното нарушение на Закона за насърчаване на заетостта и
Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на
работа, на посредника е потърсена административно наказателна отговорност.
Останалите проверки са извършени в изпълнение на годишния план за дейността
на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас. Проверени са посредниците „Голд В” ООД,
„Работа в Европа” ООД, „Бургас Марин Консултинг” ЕООД и „Жар – ММ” ЕООД,
притежаващи удостоверение от Министъра на труда и социалната политика за
извършване на посредническа дейност. В горепосочените дружества не са установени
нарушения на Закона за насърчаване на заетостта и Наредбата за условията и реда за
извършване на посредническа дейност по наемане на работа.
Извършена е една проверка на предприятие, осигуряващо временна работа. При
проверка на строителен обект в гр. Бургас се установи, че едно от предприятията
осъществяващи строително – монтажни дейности на обекта - „Раб строй” ЕООД гр.
Бургас, осъществява дейност по осигуряване на временна работа /предоставяне на
работници под наем/, въз основа на сключен договор с ползвателя „ГМ Строй” ООД гр.
Бургас – строител на горепосочения обект, с приложени към него Протокол с поименен
списък на персонално определени работници и анекси за актуализиране на състава на
предоставения персонал, без регистрация в Агенция по заетостта. В хода на проверката е
установено, че предприятието, осигуряващо временна работа, както и предприятието
ползвател, не са осигурили необходимите мерки за осигуряване на работниците и
служителите на здравословни и безопасни условия на труд, за което и на двете
предприятия е потърсена административно наказателна отговорност. „Раб строй” ЕООД
гр. Бургас, в качеството си на работодател, не е извършило оценка на риска за здравето и
безопасността, с която да запознае работниците и служителите. Ползвателя „ГМ Строй”
ООД гр. Бургас е допуснал на строителния обект да се извършват СМР без същия да е
обезопасен срещу падане от височина, не е създадена организация за поддържане на ред и
чистота на обекта, не се изпълняват планираните превантивни мерки и методи на работа в
съответствие с извършената оценка на риска.
През отчетния период не са констатирани чужди граждани работещи без
разрешение от Агенция по заетостта. Нарушенията, които са установени по време на
извършените проверки са свързани с липса на подаване на информация до съответната
Дирекция „Бюро по труда” за сключен трудов договор с чужд гражданин в
законоустановения срок – става въпрос за случаите, когато на чужденеца не се изисква
разрешение за работа съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за
издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Р България.
Не са констатирани нарушения на Закона за насърчаване на заетостта във
фирмите, на които са предоставени средства от държавния бюджет по програми и мерки
да даетост.
В областта на служебните правоотношения
През отчетния период е осъществен контрол по спазване на разпоредбите на Закона за
държавния служител в 6 Общини. Констатирани са нарушения по процедурата за
атестиране на работещите по служебно правоотношение /Община Малко Търново/,
пропуски са допускани в Община Созопол и Община Поморие по отношение на реда за
повишаване на квалификацията на държавните служители. В Община Средец при
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преназначаване на служител от една длъжност на друга не са спазени изискванията на
ЗДСл. За отстраняване на констатираните нарушения на работодателите са приложени
принудителни административни мерки.
Оценка на изпълнението на планираните проверки
Инспекционната дейност на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас през 2012
година бе насочена към изпълнение на планираните мерки по Програма 1 „Инспектиране на предприятия от всички икономически дейности за гарантиране
спазването на КТ, ЗЗБУТ, ЗНЗ и ЗДСл ”. В тази връзка са изпълнени всички – общо 1254 планирани за 2012 г. проверки.
Проблеми при изпълнението на планираните проверки през отчетния период
възникваха основно поради следните причини: завишен обем на непланирани проверки в
т.ч. по сигнали и жалби на граждани и сравнително, с предходни периоди, по-малък брой
строителни обекти. Следва да се отбележи, че през месеците март и април на 2012 година
съществен човешки и времеви ресурс бе отделен за обработване на подаваните
декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ и осъществяване на разрешителния режим за работа на
непълнолетни през месеците май и юни. Независимо от това, както бе посочено по-горе
Дирекция „Инспекция по труда” Бургас е изпълнила всички заложени в годишния план за
2012 г. проверки.
Като основен индикатор за позитивния ефект от интервенцията на инспекция по
труда може да послужи ниският брой на случаи на неизпълнени предписания.
Оценка на извършените непланирани проверки
В периода 01.01.2012 - 31.12.2012 г. от контролните органи на Дирекция
„Инспекция по труда” Бургас са извършени общо 2094 броя непланирани проверки като
от тях 912 за решаване на постъпили искания и сигнали на граждани и 903 – по
изпълнението на дадени при предходна проверка предписания.
Относителния дял на непланираните проверки към общия брой на извършените
проверки е 62,54 %.
Все повече и по-често работещи търсят съдействие от Инспекцията по труда за
решаване на възникналите проблеми касаещи трудовото им правоотношение. Най-голям
процент от постъпилите сигнали (около 80 на 100) касаят изплащане на дължими трудови
възнаграждения и/или обезщетения. В доминиращ процент от случаите намесата на ДИТ
е довела до реално пълно изплащане на дължимите суми. В останалите случаи на
съответният работодател е потърсена АНО.
Сред най-често срещаните затруднения при решаване на постъпилите искания са
следните:
Късно подаден сигнал – това обхваща случаите, когато предмета на сигнала
касае работа без писмен трудов договор през определен минал период. В повечето
такива случаи доказването на твърдението е практически невъзможно чрез
механизмите, с които разполага ДИТ, което нерядко създава чувство на
неудовлетвореност у подателя/ите на сигнала респективно необосновани
обвинения в недобре свършена работа.
Невъзможност да бъде открит субекта, срещу когото е насочен сигнала - това
са случаите, при които фирмата е променила адрес на управление, преустановила
дейността си и др. което прави спазването на законовата процедура по призоваване
практически трудно осъществимо. Търсенето на съдействие от органите на МВР в
такива случаи многократно увеличава необходимото време за приключване на
проверката и съответно за решаване на проблема в законоустановения срок.
Нежелание за съдействие от страна на проверяваният субект – касае се за
случаите при които се използват всякакви способи за осуетяване или евентуално
забавяне на проверката.
Нежелание за съдействие от страна на персонала в проверяваният обект –
макар и житейски обосновано предвид страха от последващи неблагоприятни
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последици, пасивното поведение на работниците и служителите често води до
невъзможност за адекватна намеса от страна на проверяващият инспектор. Подо
Подаване на сигнал по несъществуващ проблем – най-често това са сигнали,
подадени при формално спазване на изискванията на АПК, но от несъществуващо
лице, насочени срещу конкурентни фирми очевидно целящо създаване на
обределени обструкции в работата им.
Независимо от описаните по-горе проблеми при осъществяване на проверките,
инспекторите от ДИТ Бургас в по-голяма част от случаите са успявали да решат казуса по
адекватен начин и в законоустановеният срок.
През отчетния период, инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда” Бургас са
извършили общо 903 проверки по изпълнение на дадени предписания, което представлява
над 41,6 % от планираните проверки и 26,97 % от всички извършени проверки.
В съответствие с дадените указания в доминиращ процент от случаите последващи
проверки са извършвани в предприятия, където са били установени нарушения свързани с
възникване на трудовите правоотношения и заплащане на трудови възнаграждения (в т.ч.
за нощен, извънреден труд и за продължителна работа (т.нар. клас)) и/или обезщетения,
дължими при прекратяване на трудовото правоотношение. Резултатите от проверките
показват, че със съвсем редки изключения (в тази връзка - на всички нарушители е
потърсена особено строга административна отговорност), дадените предписания се
изпълняват в срок. В отделни случаи на невъзможност за изпълнение на предписанията,
работодателите са потърсили по установения ред възможност за промяна на дадените
срокове.
Mалка част от работодателите, в чиито обекти е извършен последващ контрол, не
са изпълнили дадените им задължителни предписания, от което може да се направи
извода, че резултатите от извършените последващи проверки са положителни и има
стремеж към привеждане на дейността в съответствие със законовите изисквания.
Оценка на взаимодействието с други контролни органи:
През 2012 г. съвместно с други държавни контролни органи са извършени общо
106 проверки. Преобладават съвместните проверки с представители на МВР – 17 бр., ГД
"ИДТН" – 3 бр., НОИ – 34 бр. и НАП – 42 бр.
Най-голям брой проверки с участието на представители на други държавни
контролни органи през 2012 г. са извършени в икономически дейности „Търговия на
дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети” – 12 броя, „Хотелиерство” – 7 бр.,
„Ресторантьорство” – 16 броя, "Добив на неметални материали и суровини" - 3 бр.,
"Строителство на сгради" - 9 бр., "Специализирани строителни дейности" - 6 бр.,
"Сухопътен транспорт" - 5 бр. и др.
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2. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ“МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
БУРГАС - 2012 Г.
Териториалната компетентност на Дирекция „Морска администрация” - Бургас е
от нос Емине до Българо-турската граница.
Персоналът на дирекцията по щат е 59 души.
Глава II: ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ПО ДЕЙНОСТИ
Раздел І. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Резултатите от изпълнение на възложените функции на дирекцията са както следва:
1. Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели
1.1. Вписвания в регистъра на корабите
а) вписани кораби в регистъра на кораби:
През отчетната година е извършена регистрация на 259 морски плавателни съда (за
2011г. - 319). Вписани са промени в регистрацията на 296 плавателни съда (за 2011г.
промените са 262). Регистрираните малки плавателни съдове в по-голямата си част са
закупени втора употреба съдове и малка част собствена постройка.
На основание регистрацията (вписването на кораби в регистъра), промените в
ригистрацията и промени свързани с технич. характеристики на съдовете са издадени 6
броя Свид. за регистрация на големи кораби и 650 бр. свидетелства за регистрация на
малки кораби. За сравнение с предходната година, техният брой е бил съответно 10 бр. и
1319 бр.
Издадените в повече свидетелства от записите в регистъра е поради преиздаване на
документа след загубване или призчисляване на БТ, съгласно коефициента за
риболовните кораби.
На основание промените в КТК, влязлата в сила нова „Наредба за плаванeто и граничния
режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни
пътища на Р. 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” ( ДВ бр. 99/15.12.2009 г.) и промените в Наредба № 1 – за вписване в
регистъра на корабите и Наредба № 5” – за корабните документи продължи
регистрацията на джетове и съгласуване разполагането на водни бази по плажната ивица
на Р. България. За 2012г. бяха вписани в регисъра на пристанище Бургас 118 бр. джетове
(за 2011г. - 182) и беше съгласувана експлоатацията на 79 водни бази (за 2011г. - 66). През
2012г. инспекторите от отдел ПОРКК направиха предложения по отношение структурата
и програмирането на електронния регистър като програмен продукт и извършиха
корекции на на въведените данни през предходната година на 503 плавателни съда.
б) заличени кораби от регистъра на корабите:
През 2012 г. от регистъра на корабите са заличени общо 87 бр. морски кораби.
Този брой през 2011 г. е бил 57. Основните причини за отписване на корабите от
регистъра са основно две:
- лошото техническо състояние на плавателните съдове, породено от висока възраст и не
рентабилни ремонти с цел привеждане в съответствие с изискванията на международните
документи;
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- обичайните търговски отношения между корабособствениците при покупко-продажби
и извеждането на съдове извън териториалния район.
1.2. Преглед и измерване на кораби
а) измерване на кораби
Измерването на корабите с цел определяне на техните технически характеристики
и бруто и нето тонажа се явява основа за издаване на мерително свидетелство и
свидетелство за годност. Данните от това измерване определят и приложимите
технически и организационни изисквания към конкретния кораб и се отразяват в
останалите документи, влияят върху определяне на данъци и такси, които заплаща
корабопритежателя. През 2012 г. в ДМА-Бургас са извършени измервания на общо 132
кораби и лодки, а през 2011 г. – 158 кораба. По отношение на съществуващи морски и
речни кораби, когато се отписват от чужд регистър и вписват в българския, не се
извършва измерване, а се преиздава мерителното свидетелство, когато държавата на
чуждата администрация е страна по международната конвенция за измерване тонажа на
морските кораби или корабите от вътрешно плаване. Издадено е 1 мерително
свидетелство през 2012г. (За 2011г.също е 1).
б) извършване на прегледи на български кораби за заверка или издаване на корабни
документи:
Тази дейност се обуславя от изискването всички кораби да отговарят на
определени в различни международни и национални документи технически норми. Това
съответствие се удостоверява със съответен документ. През изминалата 2012 г., ДМАБургас е извършила прегледи на 2152 бр. кораби и лодки, в това число на 91 плав.съда за
сезонен превоз на хора. През 2011 г. тази цифра е била съответно 2235 бр.в това число
102 плавателни съда за извършване на сезонен превоз на хора.
През 2012г. инспекторите от ДМА-Бургас, продължиха преизчисляването на бруто
/нето тонажа на нововключените в риболовния регистър риболовни кораби, в
съответствие с Европейският регламент за тонажа на риболовните кораби.Изготвени е
изпратени в ИАРА справки за ново - включените кораби в риболовния
регистър.Попълнен е електронният регистър на риболовните кораби с нововключените
през 2012г. риболовни кораби за района от териториалната компетентност на Дирекцията
и отделно са изготвени досиета на хартиен носител, от където е възможно да се прави при
поискване пълен документален запис.
в) прегледи на системата за безопасно управление на кораби и компании (ISM
Code) :
През 2012 година е извършен 1 преглед на кораб и 1 заверен документ на
компания. Данните за 2011 г. съответно са: 12 прегледа в това число 3 компании и 9
кораба.
г) извършени прегледи, съгласно ISPS Code:
През 2012г. са извършени 3 прегледа и са одобрени, издадени и заверени
съответните документи. За 2011 година прегледите са 8.
д) в съответствие с процедурата за регистрация на 406 MHz COSPAS-SARSAT
EPIRB се подготвят всички данни за EPIRB, монтирани и използвани от българските
кораби.
Регистрацията им се извършва в Световната база данни на COSPAS-SARSAT.
Осигурен е достъп до тази база данни на Националния координатор, на Спасителнокоординационния център – Варна и на специалистите от отдели ПОРКК на ДМА - Варна
и ДМА - Бургас.
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е) в сила е процедурата за издаване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера
и разрешителни за използване на корабни радио станции.
1.3. Контрол на български кораби в наши и чужди пристанищата.
а) контрол на българските кораби в наши пристанища (Flag State Control):
С цел подобряване техническото състояние на българските кораби след освидетелстване
се извършват периодични проверки. Този контрол се извършва от служители от отдел
“ПОРКК”. При констатиране на несъответствия на действителното с изискваното
състояние на кораба, корабите биват задължавани да отстранят преди отплаване
нередностите, които могат да доведат до задържането им в чужди пристанища при
проверка по реда на държавния пристанищен контрол. Проверките по реда на
Администрацията на знамето в териториалния район на ДМА – Бургас са 6 броя. През
2011г.са направени 3 броя проверки.
б) инспекции на български кораби в чужди пристанища след проверка по линия на
ДПК:
С цел „влизане” на българския флаг в „белия” списък на Парижкия меморандум по
държавен пристанищен контрол ИА “Морска администрация” предприе редица мерки.
С издаването на Разпореждане № 89/2004 г. се определи реда за извършване
извънредни прегледи на български кораби, задържани по реда на държавния контрол в
чужди пристанища, включително установяване на причините, предприемане на
коригиращи действия и налагане на наказателни мерки. С това разпореждане на
изпълнителния директор на Агенцията се привеждат в изпълнение чл.374 и чл.377 от
Кодекса на търговското корабоплаване. За 2012г. няма извършени такива проверки. През
2011 г служителите от ДМА – Бургас са извършили 2 проверки по реда на
Администрацията на знамето на кораби плаващи под българско знаме в чужди
пристанища.
1.4. Проверки по искане на други ведомства
През 2012 г. са извършени редица проверки по искания от :
-

Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност

-

РС „Гранична полиция”

-

ТП на НАП

-

Районна прокуратура – Бургас

-

ДАНС

-

Областна управа - Бургас

2. Квалификация и регистрация на морските лица извършени са следните дейности:
2.1. Поддържане на регистър на морските лица.
През 2012г. в Д”МА”-Бургас продължава да се работи по актуализирането и
попълването на данните в новия електронен регистър, като успоредно с това продължава
поддържането на регистър на морските лица и на хартиен носител, както е по
изискванията на Наредба 6 за компетентност на морските лица. Особено внимание се
обръща на актуализиране данните в регистрите на здравословната годност на морските
лица, което според международните нормативни документи е задължение на
администрацията. Попълват се пропуските и за курсовете за специална и допълнителна
подготовка. Всички командирования и откомандирования, на лицата водещи се на отчет в
ДМА-Бургас се въвеждат в електронния регистър в момента на представяне на записка от
лицата на гишето.През 2012 година са извършени 3441 командирования/
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откомандирования и са въведени в електронния регистър. Отделно се въвеждат всички
лица придобили правоспособност „ водач на кораби до 40 БТ” и „ шкипър на плавателен
съд за спорт и развлечение”, чийто курсове и изпити са проведени в отговорния ни район,
като до момента са въведени всички данни от хартиените регистри от 2000 година до този
момент, от 1980 година до 1983 година, както и всички преиздадени, независимо от
годината на придобиване. Към настоящия момент са въведени 15 127 морски лица.
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, екипажни списъци и др.
Издадените моряшки паспорти през 2012г. са 317 броя. (За 2011г. съответно са издадени
460 бр.) Поради настъпилите промени в Закона за българските лични документи от ДМАБургас още през 2010 година бе направено предложение за промяна и актуализация на
Инструкцията за издаване на моряшки паспорти, но към настоящия момент все още не е
променена, което създава известни затруднения и различия при издаването им в
отделните дирекции и което не веднъж е споменавано в докладите при провеждането на
вътрешни одити в отделните дирекции.
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, съдържащи атрибути съгласно
формата, предвидена в Конвенцията и в Наредба №6. Издадените свидетелства за
правоспособности през 2012 година са 3 655 броя(за 2011 г. - 3325 бр.), в това число: за
„Водач на кораб до 40БТ” - 1015 бр.; свидетелства за специална и допълнителна
подготовка е 2143 броя, (през 2011г.-са били 1773 броя). Отделно са издадени 414
удостоверения за плавателен стаж(за 2011г.-518 бр.). Броят на издадените моряшки
книжки през 2012г. е 323. За 2011г.-съответно са били 318 броя.
2.3. Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност.
Общият брой изпитани лица през 2012г. е 694 броя (за 2011 г. са изпитани 1001 лица). В
това число не са включени изпитаните лица, преминали курсове за ревалидация, тъй като
протоколите се изготвят от учебните заведения, независимо че се одобряват от
директорите на ДМА и в изпитните комисии са включени служители на ИАМА.При
проверка на документите на кандидатите за допускане на изпит са разгледани 104
дневника за практическа подготовка и са съставени също толкова протокола.
С цел подобряване обслужването на морските лица, прозрачност и избягване на
корупционни практики беше актуализирана и допълнена система за тестово изпитване за
придобиване на морски правоспособности.От страна на ДМА – Бургас са подадени близо
800 нови и актуални въпроси за тестово изпитване за механическите степени, които вече
са публикувани на електронната страница на ИАМА.
От месец септември според изискванията на Наредбата за компетентност на морските
лица влезе в сила новата форма на електронно тестово изпитване на кандидатите за
придобиване и повишаване на правоспособност. От месец юни системата се въведе за
правоспособност „ вода„ на кораб до 40БТ“ по нея към момента са изпитани 135
кандидата за тази правоспособност. От месец септември стартира електронното
изпитване и за всички останали правоспособности, като ДМА-Бургас беше първата
дирекция, в която се въведе тази форма на изпитване и бяха положени много усилия и
труд, както по проучване възможностите на самата система, така и по създаването на
тестове и формирането на изпити, за да се спазят сроковете на предварително обявените
на кандидатите дати. До момента са изпитани 151 лица по нея. След първите проведени
изпити бе направен анализ, който се обсъди на директорски съвет. По време на изпитите
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бе проведена анкета с кандидатите и по-голямата част от тях изказаха задоволство от
проведения изпит и възможността от избор на дати през всеки месец.
Въвеждането на електронно изпитване освен, че води до по-голяма прозрачност и
избягване на коропционни практики, но и премахна събирането на огромни комисии от
специалисти от различни ДМА- та и организации, които се откъсваха от основните си
задължения в рамките на общо 10 дни по време на изпитни сесии, заделяха се средства за
командировки и огромно количество консумативи за изпитните материали. Още по-зле
изглеждаше картината с изпитите за „ водач до 40БТ“, където специалисти всеки месец се
командироваха до Бургас, Варна и София да присъстват на изпити.
2.4. Проверка и независима оценка на морските учебни заведения и центрове.
Съгласно Наредба № 6 учебните заведения и центрове трябва да представят за
одобряване в ИАМА курсовете и учебните програми по които обучават. След
съгласуването и коригирането им са били изпратени за одобрение от изпълнителния
директор 6 учебни програми(за 2011г.-4 бр.). Съгласно разпоредбитена чл.88а на КТК са
извършени 5 проверки на морски специалности в учебни заведения и центрове (през
2011г. – 7 броя), спрямо материалната база, учебните програми и лекторския състав. На
база на резултатите от проверките са издадени необходимите разрешителни за
провеждане на одобрени от ИАМА подготвителни курсове и образование. Извършените
проверки на учебния процес в курсовете за специална и допълнителна подготовка са 27.
През 2011г.са били 12. По заповед на изпълнителния директор наши специалисти са
участвали в съвмесни проверки на учебни заведения и центрове във Варна .
2.5. Споразумения с чужди администрации за признаване на свидетелства за
правоспособност.
2.6. Верификация (потвърждаване на автентичността) на документи
По искане на чужди корабопритежатели, менинг-агенти и администрации през
2012г. има извършени 32 проверки и изпратени отговори за издадени от ИАМА
документи на български морски лица ( през 2011г.броят им е бил 37). Освен това при
поискване от страна на морските лица се заверяват и/или легализират копия на издадени
от администрацията документи. През изтеклата година те са 408.
3. Контрол на корабите в пристанищата
Извършени са следните дейности:
3.1. Входящо-изходящи контроли
На основание промените в Наредба № 7 се прекрати обработката на документи
относно оформяне на входящо-изходящи контроли на корабите от служители на
агенцията. Същите документи вече се подават и обработват в направление „Обслужване
на корабния трафик” на ДП „Пристанищна инфраструктура”
3.2. Контрол на чуждите кораби в българските пристанища (PSC)
Във връзка с дейността по ДПК, в ДМА - Бургас се извършват проверки на чужди кораби,
посещаващи българските пристанища и при констатиране на несъответствия
предприемат предвидените мерки, съгласно международните актове за държавен
пристанищен контрол. ДПК в гореспоменатите дирекции се извършва от инспектори,
съгласно Наредба № 12, Парижкия меморандум за разбирателство и Резолюция А.787(18)
на Международната морска организация 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.
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През 2012г. са извършени 317 проверки на кораби посетили пристанище Бургас. (за 2011
г. техният брой е бил 234).
Задържаните кораби за през отчетната година са 14 (за 2011г. са 5).
Инспектираните кораби (317) по техния тип (в брой и процент) са както следва:
ДМА Бургас
ТИП КОРАБ
13
4,10%
Генерални
товари
Бълк кериъри
36
11,36%
Химически
3
0,95%
танкери
Нефтени танкери
70
22,08%
Контейнеровози
1
0,31%
RO-RO
Хладилни
Други
194 61,20%
По отношение на това кои признати организации и класификационни дружества
обслужват корабите, разпределението е както следва:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Призната организация/
Инспектирани
класификационно дружество
American Bureau of Shipping
16
Bureau Veritas
41
Det Norske Veritas
20
Germanischer Lloyd
20
Lloyd’s Register
14
Nippon Kaiji kyokai
20
Russian Maritime Register of Shipping
66
Korean Register of Shipping
1
Registro Italiano Navale
7
China Classification Society
Други класификационни дружества
112
Общо
317

Със
забележки
9
25
12
19
5
13
52
1
4
100
240

Задържани
1
1
3
1
1
7
14

През 2012 г. вследствие на извършени инспекции по реда на държавния пристанищен
контрол не са банирани кораби ( кораби, на които е забранено посещението на
пристанища от Европейския съюз).
3.3. Контрол на товарните операции и заверки на товарни планове. За отчетния
период в ДМА - Бургас са заверени 269 товарни плана (за 2011 г. – 287 бр.).
3.4. Превантивен и текущ контрол през летен сезон 2012г. върху движението на
плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение и зоните за водно-атракционни
услуги
За летния сезон на 2012г са извършени следните проверки:
3.4.1 Проверки по море на плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение,
извършени с катерите на ДМА Бургас:
През летен сезон 2012г.по море са извършени общо 36 броя внезапни проверки в
това число 15 броя по северното (Поморие, Равда, Несебър, Сл. бряг и Св.Влас) и 21 броя
проверки по южното (Бургас, Созопол, Приморско, Китен, Царево, Ахтопол) черноморие,
при което са проверени 139 лодки.
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3.4.2 Проверки по суша извършени от инспекторите на ДМА Бургас – самостоятелни
или съвместни с МРРБ и областна управа на зоните за предлагане на
водноатракционни услуги.
През летен сезон 2012г. са извършени общо 107 броя проверки на зоните за водно
–атракционни услуги (през юни-35 проверки, през юли 32, през август – 40 броя). За
сравнение през летен сезон 2011г.,проверките са били съответно – 49 броя. (Завишението
е 218% за сезон 2012г., спрямо сезон 2011г.) Не са констатирани съществени нарушения
през целия летен сезон. Всички 79 зони за предоставяне на водноатракционни услуги ( от
които 11- за немоторни атракции, и 68 за моторни атракции) са проверени най-малко по
два пъти. Извършени са и 7 бр. проверки за употреба на алкохол на управляващите
плавателните съдове;
3.4.3 Съставени актове и фишове в резултат на проверките
Общия брой на съставените фишове за летния сезон са 58 бр., в това число по райони
както следва:
В Несебър – 12бр.; Поморие - 5 бр.; Бургас – 18 бр.; Созопол – 4 бр.; Приморско –
17 бр.; Царево – 1 бр.; Ахтопол – 1бр;
Най-често срещаните нарушения са следните:
-

валидно издадените документи не са на борда на лодката;

-

не е маркирано спасителното оборудване;

-

нечетлива маркировка.

Съставени са 2 (два) акта за установяване на административно нарушение
свързани с проверки на зоните за предлагане на водноатракционни услуги и 2 (два) акта
за нерегистрирани джетове.
Действия по сигнали от гранична полиция: 3 акта и 5 фиша.
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 операторите на плажове и водни зони. Съдействието между
различните органи и ведомства, осъществяващи контрол беше на необходимото ниво.
4. Контрол на корабоплаването в териториални води и по корабоплавателният път. От
ДМА-Русе и Лом
5. Контрол и опазване на морската среда от замърсяване
Извършени са следните дейности:
Извършените проверки, свързани с контрола и опазването на морската среда, през
2012г.са (Табл.1).
ПРОВЕРКИ ПО МАРПОЛ, В Т.Ч.
Проверки на кораби (по Наредба № 15)

ДМА-Бургас
238(246)

Проверки по сигнали за замърсяване на
морската среда

12 (17)

Периодични проверки на чистотата на
водите в акваториите в пристанищата,
рейдовете и кейовите места

152 (147)

ОБЩО

402 (410)
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Забележка: В скоби са показани данните за 2011 год.
Издадени актове за нарушения и съответни наказателни постановления както
следва (Табл. 2):
Табл. 2
Брой санкционирани нарушители за неспазване на ДМАнормите за опазване на морската среда
Бургас
6(8)
Забележка: В скоби са показани данните за 2011 год.
Процентно покриване на проверките, извършени по реда на Наредба №15, в това
число и проверките по реда на Наредба 12 в ДМА-Бургас (табл.3)
Табл.3
Под юрисдикцията на ДМА
Бургас
Общ брой кораби, посетили пристанищата
1439(1379)
Брой проверени кораби по Наредба № 15 от
238 (16.54%)
КОМС
{246(17.83%)}
Брой проверени кораби по Наредба № 15 от 317(23.79%){328 (23.79%) }
PSC
Брой проверени кораби по Наредба № 15 общо
555(38.57%){574 (41,62%)}
от КОМС и PSC
През периода няма регистрирани жалби в отдел КОМС –Бургас (за 2011 год. също няма такива).
През 2012 не са регистрирани сериозни замърсявания, които да налагат
активирането на Областния План за борба с нефтени разливи, посредством
специализираните сили и средства на МАСО за ликвидиране на последствията.
Извършени са две актуализиции на ПК 09-01, във връзка с промяна на
международното законодателство и оптимизиране процеса по превантивен контрол.
Подготвен и изпратен годишния отчет за 2011 към Черноморскатат Комисия.
Извършено първоначално планиране на предстоящото през следващата година учение
тип Делтa по Регионалния авариен план BULDELTA 2013.
6. Търсене и спасяване
Извършени са следните дейности:
В Морския спасително-координационен център (МСКЦ) се осигурява 24 часово
непрекъснато дежурство на смени по 12 часа (в т.ч. и на плавателните средства).
През отчетния период в отговорния район на ДМА-Бургас са получени общо 73
сигнали за бедствия, в това число и чрез единната система за оповестяване – тел.112.
49 от сигналите са били действителни, общия брой на хората в бедствията са били
114, от които 108 човека са били спасени, а 6 човека са загинали. Това са случаи на
удавяне на неохранявани плажове, където времето за ефективна реакция е няколко
минути. Плавателните средства на ИАМА, опериращи в отговорния район на ДМАБургас са участвали в 21 спасителни акции.
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Основни операции по търсене и спасяване, в които са участвали спасителните
средства на ИАМА, опериращи в отговорния район на ДМА-Бургас:
 На 22-04-2012 е получен сигнал чрез тел. 112 за надуваема лодка с 4 души на
борда в района на северен плаж Бургас. Спасител 4 е открил лодката и я
провлачва до моста. Няма опасност за хората.
 на 09-05-2012 е получена информация по тел.112 за инцидент в Свети Влас
сърфист намиращ се на 500м от брега срещу к/с Панорама б-1 и хотел Свети
Георги. с/к Спасител 2 е открил сърфиста в р-на на к/с Слънчев бряг в добро
състояние.
 На 08.10.2012 г. е получен сигнал за рибарска лодка с рег.N Сз-371 с трима души
на борда, останала без ход в района около нос “Колохита”. Лодката е открита в
точка с координати 42.24’30 N,и 027.47’49 Е. И е провлачена до п-ще Созопол.
Хората намерени в добро физическо състояние.
 На 14.10.2012 г. е получен сигнал за две ветроходни лодки с трима души общо на
борда, прибиращи се от регата в Несебър в неизвесност в района м/у Поморие и
Бургас. На половин морска миля от фара на Бургас едната лодка е открита с
двама човека на борда в отлично състояние и прибрана в яхт клуб.
 На 03-12-2012г. с/к Спасител 6 е излязъл за търсене на 3-ма бедстващи в лодка с
двигател извън строя пред Силистар,.морето ги изхвърля на скалите. Рибарите са
спасени с лодка тип Зодиак на ГП.
Експлоатация, поддръжка на плавателните средства средства собственост на
ИА”МА”, опериращи в отговорния район на Д”МА”-Бургас и тренировки на екипажите:
Сключихме нов договор с Гражданско сдружение с нестопанска цел „Спортен
клуб по водни спортове Месембрия” за извършване на съвместна дейност по търсене и
спасяване в случай на инцидент в териториалният район на автономността на спасителен
катер „Спасител 2”.
Сключихме нов договор с Гражданско сдружение с нестопанска цел „Общински
морски клуб Приморско” за извършване на съвместна дейност по търсене и спасяване в
случай на инцидент в териториалният район на автономността на спасителен катер
„Спасител 6”.
Нов договор с Търговски индустриалната камара – Бургас за извършване на
съвместна дейност по търсене и спасяване в случай на инцидент в териториалният район
на автономността на спасителен катер „Спасител 4”
Нов договор за влог на гориво с „Екко кат – Строй”ЕООД – Приморско. И за
напред катерите при провеждане на спасителни операции на юг от Бургас ще бъдат
осигурени с гориво. Сключихме нови договори за влог на гориво с Пристанище – Бургас
ЕАД и „Куентин”ЕООД.
За първи път, в резултат на сключеното споразумение с „Бентлет Марине”ЕООД,
операциите по търсене и спасяване в района са подсигурени освен с катери и с
хеликоптер Енгстрьом 480-LZ-VIS.
За осигуряване нормална експлоатация и на основание утвърдения от Директора
на Д”МА”-Бургас, Годишен план за техническа поддръжка на ПС, ежемесечно се
извършва техническа поддръжка на корабите (корпус, системи, машини и механизми),
съгласно подробните месечни планове/отчети по ФК 02-05-02.
Техническото обслужване на спасителните катери отдадени на доброволчески
структури, се извършва регулярно от екипажите на ДМА-Бургас, което се документира с
Протоколи. Повече от шест месеца с/к „Бургас” е извън експлоатация, поради ремонт на
- 18 -

двигател десен борд, но се използва с/к „Спасител 4”. За целта той е базиран в
Пристанище-Бургас и се обслужва от щатния екипаж на дирекцията.
Участие на спасителните средства, опериращи в отговорния район на ДМА-Бургас
в учение, за подобряване координацията на спасителните катери при бъдещи операции по
търсене и спасяване на море.
През 2012 г. спасителните катери в отговорния район на Д”МА-Бургас” са
участвали общо в 3 учения, по-важните от които са:
 На 29.06.2012г С/к Спасител 4 участва в учение по търсене и спасяване, проведено
в рамките на военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2012”:
съвместна операция по ТиС на море, чиято цел е отработване и усъвършенстване
на взаимодействието и сътрудничеството между ВМС на Р. България и
държавните ведомства, агенции и неправителствени организации и институции
при реакция на кризи от невоенен характер;
 На 23.08.2012г е проведено учение за оказване на помощ на екипажа на горяща
лодка с доброволческа организация СКВС Месембрия. Учението е проведено в
северен несебърски залив , пред пристанище „Марина Диневи”. В учението са
взели участие с/ка Спасител 2, хеликоптер и лекарски екип със специялизиран
автомобил.
7. Експлоатационна годност, регистри и контрол на пристанищата.
7.1. Обезпечаване на безопасност в пристанищата на Р 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
направените 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. През
отчетния период бяха издадени или преиздадени общо 12 удостоверения за
експлоатационна годност (УЕГ).
При подаване на заявленията за издаване или преиздаване на удостоверения за
експлоатационна годност в отделни случаи се констатира, че собствениците на някои
пристанища с регионално значение и особено на някои пристанища по чл. 107–109 от
Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България (ЗМПВВППРБ) все още продължават да срещат затруднения в
набавянето, респективно комплектоването на документите за собственост. В едни случаи
това е резултат от незавършени процедури по обособяване на общински или държавни
имоти, а в други - поради липса на прецизна правна регламентация в отношенията на
собственост
в
зоните
на
Черноморското
крайбрежие.
Не
винаги
собствениците/операторите на пристанищата представят коректна документация,
свързана с деклариране на експлоатационно-техническото състояние на пристанищната
инфраструктура, както и на данни по размерите на инфраструктурните съоръжения. В
частност, собствениците на някои рибарски пристанища внасят заявления за издаване на
УЕГ и регистрация на пристанища, които не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за
изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (по-нататък Наредба № 9),
които дори нямат изградени съоръжения за приставане и швартоване на плавателните
съдове, да не говорим за навигационното обезпечаване на корабоплаването.
7.1.2.
Проверки
на
експлоатационната
годност
на
пристанищата,
издадени/преиздадени УЕГ, задължителни предписания и препоръки.
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В изпълнение на правомощията на дирекцията през отчетния период бяха
извършени планови, текущи 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).
Извършени са общо 113 проверки на експлоатационната годност на
пристанищата/пристанищните терминали, в това число: 25 планови, 68 текущи, 8 целеви
12 по искане на пристанищните оператори. За 2011г.броят на проверките е бил 93 в това
число 18 планови и 63 текущи.
В резултат на извършените проверки и констатираните несъответствия и с цел
привеждане на пристанищата в съответствие с изискванията на Наредба № 9 бяха
направени забележки и предписания на операторите.
7.1.2.1. Извършване на текущи проверки на експлоатационната годност - извършени са
общо 68 текущи проверки на експлоатационната годност – по пристанищната
инфраструктура и по 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).
7.1.2.2. Съгласуване на технологични карти – ТК (карти за типов технологичен процес –
КТТП) – прегледани, съгласувани или върнати за доработка, изменения и допълнения са
общо 21 действащи или нови карти за типов технологичен процес (технологични карти ТК) за обработка на товари, като за периода на 2011г. са 12 бр. технологични карти.
7.1.2.3. Регистрите на квалифицираната работна сила (база данни за правоспособните
лица), назначени от пристанищните оператори за извършване на претоварни дейности се
поддържат в актуално състояние.
7.1.2.4. Контрол за изпълнението на плановете за приемане и обработка на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност; внесени, допълнени, изпратени
- през периода 2012 г. са постъпили в Д”Морска администрация-Бургас”, за
съгласуване и актулизация 7 (седем) „План за приемане и обработка на отпадъци”.
- през периода 2012 г. са извършени 18 проверки по изпълнение и прилагане на „План
за приемане и обработка на отпадъци”. За 2011г. са актуализирани 3 (три) „План за
приемане и обработка на отпадъци”.
7.1.2.5. Контрол изпълнението на плановете за действия при бедствия, аварии и
катастрофи;
- през периода 2012 г. са уведомени всички оператори за необходимостта от представяне
на планове за работа при есенно-зимни и сложни метеорологични условия, след
получаването им в Д”Морска администрация-Бургас” се извършени проверки на
плановете и предприетите мерски за есенно-зимната подоготовка.
- през периода 2012 г. са постъпили за актулизация и съгласуване 3 ( три) плана БАК.
7.1.2.6. Контрол върху изпълнението на концесионните договори и на договорите по § 74,
ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на ЗМПВВППРБ
През отчетният период гл.инспектор от отдел „ЕГП” участва в работата на комисиите от
МТИТС, свързана с концесионираните пристанищи терминали.
7.1.2.7. Контрол за своевременното и точното заплащане на таксите по чл. 103в, ал. 6
ЗМПВВППРБ.
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По чл. 83к(1)т.1а и 1в от Тарифа 5 са събрани такси от 18 оператори на пристанища.
7.2. Контрол по спазването на изискванията за техническа безопасност на
пристанищните съоръжения, за осигуряване безопасно осъществяване на товароразтоварни операции.
В изпълнение контролните фукции за 2012г. са извършени 59 бр. годишни планови
прегледа с и без изпитание на СПО и 16 бр. извън планови прегледи след извършени
ремонти на СПО. Издадени са 6 бр. предписания за несъответствия в техническото
състояние на пристанищните съоръжения с повишена опасност, забележките по които са
отстранени в съответните срокове. Заверени са 14 бр. документи по чл.35 от ЗТИП.
7.3. Поддържане и актуализиране на държавните пристанищни регистри
През отчетната 2012г. се извършваше своевременна актуализация и бяха внасяни
корекции в Регистъра на пристанищата и Регистъра на пристанищните оператори.
Издадени са нови 3 и са преиздадени (актуализирани) 12 удостоверения за
регистрация на пристанища и 2 удостоверения за регистрация на пристанищни оператори.
Разгледани са 16 Заявления за вписване/промени в регистровите данни. В регистъра на
пристанищата са вписани промени на 14 пристанища, а в регистъра на пристанищните
оператори 5.
За 2011г. бяха издадени/преиздадени (актуализирани) 13 удостоверения за
регистрация на пристанища и 3 удостоверения за регистрация на пристанищни оператори.
Актуализира се информационната база данни на пристанищната инфраструктура.
7.4. Статистика на дейността на морските и речните пристанища.
През 2012 година дирекция „Инспекционна дейност” и определени представители
от 4-те дирекции „Морска администрация”, в качеството си и с правата на орган на
статистиката продължиха изпълнението на упоменатата по-горе дейност, включена в
Националната статистическа програма на Националния статистически институт
(НСИ)под номера 238 и 239.
Основните задачи свързани с дейността:
7.4.1. Събиране, контрол и въвеждане на статистическата информация в
регионалните и централната база данни чрез програмния модул STAT919
версия 6.
През 2012 година данните бяха своевременно осигурявани и подавани към
съответните регионални звена и на централно ниво(ежемесечно) за обобщаване и
въвеждане в съответната база данни Програмата бе инсталирана на две нови и
преинсталирана на едно работно място.
Поддържането и обмен на оперативна информация за дейността на програмата се
извършваше чрез WWW.PORT.BG/stat.
Извън информацията, събирана чрез програмата STAT 919 през изминалата година
продължи събирането на информация за:
- товарооборот през сухопътните граници на пристанището;
- дейност на яхтените и рибарските пристанища., пристанища със специално
предназначение.
7.4.2. 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.
От Дирекция „Инспекционна дейност”
7.4.3. Изготвяне на справки за дейността на пристанищата съобразени със
изискванията на нивата на достъп за три пристанища.
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7.4.4. Изготвяне на аналитични материали Изготвяне на годишен аналитичен доклад
за дейността на пристанищата
7.5. 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 725 и Директива 2005/65 на Европейския съюз.
През 2012 г. в изпълнение на разпоредбите Регламент 725 и Директива 2005/65 на
Европейския съюз и на Наредба № 53 е извършено следното:
- изготвени са 1 оценки на сигурността на пристанищата в териториалният район;
- направени са 3 плана за сигурността на пристанищата в териториалният район;
- извършени са 17 текущи проверки по сигурността в териториалният район;
- извършени са 5 проверки относно презаверка на удостоверенията за
съответствия;
- извършена е 1 първоначална проверка за издаване на удостоверенията за
съответствия на ПС.
7.6. Извършени съгласувателни процедури по чл. 112б до 112д от ЗМПВВППРБ.
От Дирекция „Инспекционна дейност”
Раздел ІІ. НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ
1. Присъединяване към международни договори.
От ИА”МА”
2. Изменения и допълнения на закони и подзаконови нормативни документи.
Дирекцията е участвала при разработване на следните проекти на закони и
подзаконови нормативни актове:
-

Предложения за изменение и допълнение на Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

-

Предложения за изменение и допълнение в Наредба № 12 за проверките по реда на
държавния пристанищен контрол.

Предложения за промени в Наредба за плаванeто и граничния режим във
вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Р.
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.
- Предложения за изменения и допълнения на Наредба № 9 за изискванията
заексплоатационна годност на пристанищата
-

Предложение за промяна и допълнение в Тарифа № 5.

- Предложение и подготовка на обосновката за размера на таксите по Тарифа 5, в
съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по
чл.7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административният
контрол върху стопанската дейност и разходването им;
- Предложения за изготвянето на Разпореждане № 116 за изпълнение на промените
в Анекс VІ на Международната конвенция за опазване морето от замърсяване от кораби.
- Създаване на методика за работа и проверовъчен лист по Наредба за трудовите и
непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и
корабопритежателя.
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- Предложения за изменение и допълнение на процедура ПК 05-01 за вписване в
регистъра на корабите.
- Предложения за изменение и допълнение на процедура ПК 05-13 за издаване на
повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера на кораби и разрешително за корабни
радиостанции и форма по качеството ФК 05-13-01.
- Предложения за изменение и допълнение на процедура ПК 07-01 за входящ, текущ
и изходящ контрол на кораби.
- Предложения за изменение и допълнение на процедура ПК 05-05 за издаване на
свидетелства за регистрация, временни свидетелства за регистрация и временни
свидетелства за плаване под знамето на Република България.
- Предложения за изменение и допълнение на процедура ПК 05-04 за извършване на
прегледи и издаване на документи и контролни проверки на неконвенционални кораби.
- Предложения за изменение и допълнение на процедура ПК 05-02 за измерване на
морски кораби и форми по качеството ФК 05-02-04 и ФК 05-02-05.
- Участие в изработване промените в ПК 03-06 за съставяне на Актове за
установяване на административни нарушения, наказателни постановления и фишове;
Раздел ІІІ. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
1. Европейски съюз
От ИАМА
2. Международна дейност
На основание Заповед № 20/09.01.2012г. един главен инспектор от отдел „ЕГП”
участва в заключителната международна конференция на партньорите по проект
WATERMODE, която се проведе в периода 01-03 февруари във Венеция, Италия.
На основание З/д № 534/07.05.12г.на изп.директор на ИАМА един главен инспектор от
отдел „ПОРКК” участва в семинар на AQUAPOL, който се проведе в периода 08-11 май в
град Остенде (Белгия).
На основание Заповед № 806/07.06.12г.на изп.директор на ИАМА началника на
отдел „КОМС” участва в мащабно „table-top” учение на една от компаниите-членка на
OSPRI ExxonMobil, което се проведе в периода 12-15 юни в Букурещ (Румъния).
На основание Заповед № 875/15.06.12г.на изп.директор на ИАМА, старши
инспектор от отдел „КОМС” участва в семинар на тема „Управление на корабните
баластни води – одобряване на типови установки” организиран от EMSA, който се
проведе в Лисабон (Португалия)в периода 25-28 юни.
На основание Заповед № 778/04.06.12г.на изп.директор на ИАМА в периода 04-08
юни директора на ДМА-Бургас участва в 7-мата среща на подгрупата на експертите по
морско наблюдение и обследване към европейската комисия. Срещата се проведе в
Брюксел(Белгия).
На основание Заповед № 1834/23.08.12г.Началника на отдел „КОМС” участва в
откриващата среща по проект ADB (Мултимодална платформа Адриатическо мореДунав-Черно море), която се проведе в периода 17-21 септември в гр.Триест (Италия).
На основание Заповед № 1887/30.08.12г.на Изп.директор на ИАМА, Директора на
ДМА-Бургас участва в среща на работната група Criminality & Security към Aquapol,
която се проведе в периода 2-4 септември в Антверпен (Белгия);
На основание Заповед № 2033/26.09.12г. началника на отдел „КОМС” участва
във втората среща на Групата на ползвателите на мрежата от специализирани кораби на
ЕМSА и седмата среща на Консултативната техническа група по подготовка и
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противодействие на морското замърсяване „CTG MPPR”, които се състояха в периода 2226 октомври в Лисабон(Португалия).
На основание Заповед № 2433/27.11.2012г. на Изп.директор на ИАМА, началника
на отдел „ПОРКК” участва в работна среща на тема: мониторинг на признатите
организации съгласно регламент (ЕС) 391/2009г., организиран от ЕМSА, която се
проведе в периода 03-06 декември в Лисабон(Португалия).
3. Проекти.
От ИА”МА” - София
ІV.
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО
ОБСЛУЖВАНЕ

И

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО

1. Финансово – икономически резултати на ИАМА
От Дирекция „АПФСО” за ИАМА-София
1.1 Финансово - счетоводно обслужване в ДМА-Бургас
В отдел „Икономика” през 2012г.са издадени 2484 фактури на физически и
юридически лица. В ПП”Бизнес навигатор” са въведени 7722 записа за касови и банкови
операции. Ежемесечно се извършва съпоставка между начислените такси от боцманатите
и действително платените суми, при което общо за годината са проверени и приключени
4058 финансови преписки.
Начислените приходи по Тарифа 5 през 2012г. от ДМА – Бургас са в размер на
652 045,02 лева и се отбелязва 16% намаление на приходите от такси спрямо предходната
година. (За 2011г. са били съответно 758 283,03 лева). Понижението на приходите от
такси се дължи на спирането (от август 2012г.) да се събират такси по чл.52 от тарифата
„За издаване на свидетелство за отплаване”. Тези такси започнаха да се събират от
ДП”Пристанищна инфраструктура”. Приходите от наеми за 2012г.са 2 619,96 лева.
Събраните суми от глоби в ДМА-Бургас са в размер на 8 300,00 лева. Дейността на
дирекцията през годината беше своевременно обезпечавана с необходимите материали,
горива и енергия за безпроблемната работа на служителите. Своевременно се подаваха в
ИАМА справки за: разходите на горива за МПС и катери; за персонала – график за
отпуските, присъствени форми, протоколи за получаване на ваучери за храна,
декларациите по КТ и ЗДСл, длъжностни характеристики, атестации и др; Подготвихме
предложения за: номенклатурата на делата със сроковете за съхранение; Промени в
Тарифа 5; Предложение и подготовка на обосновката за размера на таксите по Тарифа 5, в
съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по
чл.7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административният
контрол върху стопанската дейност и разходването им;
1.2 Административно-правно обслужване в ДМА-Бургас
През отчетния период са заведени 24 административно – наказателни преписки (1
е прекратена, 1 е изпратена в ИАМА за издаване на НП), по които са издадени по реда на
ЗАНН 22 наказателни постановления
за нарушения на нормативни актове, на
задължителни разпоредби, за замърсяване на морето, за нарушаване изискванията за
безопасност на корабоплаването (за 2011 г. – 47 бр.). Няма обжалвани наказателни
постановления. Поддържа се на хартиен и електонен вид Регистър на фишовете. За
2012г.са издадени 69 фиша за маловажни случаи. Продължи поддържането на
електронният регистър на издадените Актове за установяване на публични държавни
взимания (за акваториалните такси). Подготвихме 21 Акта за УПДВ. Подготвени и
подедени пред Националната агенция по приходите са 12 преписки, с които 46 лица и
фирми са предадени за принудително събиране на задълженията им. Изготвени са още 56
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броя преписки с различни институции – съдия изпълнители, прокуратура, следствие,
общини и др.
Подготвени са текстовете на 11 броя договори и споразумения с контрагенти в това число
за Охрана със СОТ и ПИС на административната сграда, всички споразумения по търсене
и спасяване на море, за влог на гориво.
2. Проверки.
От Дирекция „АПФСО”
3. Процедури по ЗОП и Наредбата за приложението му.
От Дирекция „АПФСО” ИАМА-София
4. Собственост на ИАМА
От Дирекция „АПФСО” ИАМА-София
Във връзка с промени в собствеността и поддръжката на същата можем да
обърнем внимание, че през 2012г. в ДМА-Бургас е извършено следното:
През първото тримесечие на годината завърши реконструкцията и ремонта на 1-ви
етаж на административната сграда в Бургас, в резултат на което, служителите от отдел
„ЕГП” се преместиха в сградата, а фронт офиса на Дирекцията стана с удобен достъп за
гражданите и фирмите. Реши се и въпроса с контрола на достъпа до паркинга към
сградата с монтажа на ел.бариера.
В края на 2012г.се подписа и Договор за ремонт на КНП-Росенец и на вторият
етаж на административната сграда (бившият фронт-офис), където ще се оформят
архивни помещения и конферентна зала.
През 2012г. предадохме собствеността и владението върху имота в Приморско на
„Параходство БМФ” – в изпълнение на съдебно решение. Подадохме молба до кмета
на Община Приморско за предоставяне на помещение от общинският фонд - подходящо
за офис в Приморско. Очакваме отговор.
Още през 2010г. от ДППИ придобихме и контейнер – офис в Поморие. Същият и
до момента не е заведен в активите тъй като не ни е известно дали са оформени
официалните документи по предаването му.
За ремонт е старата „Морска гара” в Несебър – с течове от покрива и прозорците.
За състоянието са написани множество докладни записки още от 2005г.
Имаме проблеми с предприетите процедура пред Областният управител на
Бургаска област за издаване на Актове за публична държавна собственост за
придобитите имоти в изпълнение на Решение на МС № 474/17.06.2009г. от ДП”ПИ” за
двете стаи от сградата на портовия флот на територията на Пристанище Бургас и за
стаята в сградата на Нефтопристанище Росенец тъй като ни бе отказано вписване от
Службата по вписванията на Актовете за държ.собственост. Необходимо е през 2013г.да
извършим заснемане на сградите(за което ще са необходими финансови средства),
актуализиране на данните в кадастъра и евентуално тогава ще се издадат Актове (вече с
новите кадастрални номера) на двата имота.
5. Обучение на персонала
На основание Заповед № 275/20.03.12г.на Изп.директор на ИАМА един
гл.инспектор от отдел „ПОРКК” участва в обучение „ROPAX Damage Stability Workshop”
организирано от EMSA, което се проведе в периода 28-30 март в Лисабон (Португалия).
На основание Заповед № 175/23.02.2012г. на Изп.директор на ИАМА един
гл.инспектор от отдел „ПОРКК” участва в „8-ми Expert Training Safety and Environment”
организиран от Paris MoU, който се проведе в периода 04-10 март в Хага(Холандия).
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На основание З/д № 348/04.04.12г.на изп.директор на ИАМА един главен
инспектор от отдел „ПОРКК” участва в обучение на тема „Specialized Training on
Passenger ships”, което се проведе в периода 15-20 април във Венеция (Италия).
На основание Заповед № 522/03.05.12г.на гл.секретар на ИАМА в периода 07-23
май във Варна директора на ДМА-Бургас участва в курс на тема: „Управление на
сигурността на морските пристанища”, организиран от Департамента на Отбраната на
САЩ.
На основание Заповед № 2030/26.09.12г. един от старши инспекторите в отдел
„КОМС” участва в обучение за работа с европейската система CleanSeaNet и семинар на
тема „Управление на исковете”, организирани от ЕМSА, които се състояха в периода 0713 октомври в Лисабон(Португалия).
На основание Заповед № 2186/16.10.2012г. на Изп.директор на ИАМА, един
главен инспектор от сектор „ГК” участва в обучение „Port state Control Seminar-54
Session”, което се проведе в периода 05-09 ноември в Генуа(Италия).
На основание Заповед № 2283/05.11.2012г., главен експерт „ИТ”, в отдел
„ИМА”, участва в обучение на новата версия на RuleCheck 6.0 и Jasper Software,
организирано от EMSA, което се проведе в периода 27 - 30 ноември в Лисабон
(Португалия).
6. Жалби.
За периода има постъпила една жалба с вх.№ Ж-2/24.10.2012г. (препратена ни по
компетентност от кмета на кметство Ахтопол), за грубо отношение проявено от нашият
служител в териториалният офис Ахтопол към собственик на лодка за спорт, туризъм и
развлечение. Преписката е изпратена в ИАМА – за решение по компетентност.
7. Система за управление на качеството
През изминалата 2012 г. в ДМА- Бургас, съгласно утвърден годишен график бяха
проведени вътрешни одити във всички направления. В докладите на одиторите има
констатирано едно несъответствие и отправени 2 забележки: в направление
„Експлоатационна годност на пристанищата” е извършен преглед и изготвен протокол
без да са представени изискуемите документи. Забележките засягат необходимостта от
ревизия на процедури и форми по качество. Те са взети под внимание от ръководителите
на отдели и са направени предложения за актуализация на съответните процедури.
Може да се каже, че на базата на направените доклади от извършени одити, системата
работи функционално, служителите активно участват в подобряването на процесите със
своите предложения и са запознати в дълбочина с нея.
Обучени одитори от дирекцията редовно участват във вътрешни одити в други
дирекции по заповед на изпълнителния директор.
В дирекцията се подържа дневник на несъответствията, където са описани всички
забележки от страна на одиторите.
За констатираните забележки и препоръки бяха предприети и осъществени
подходящи коригиращи действия. Коригиращите действия са изпълнени.
През отчетния период са направена заявка-предложение за актуализиране на ПК 0604, ПК 06-03, ПК 05-02 и формите към нея, ПК 07-01, ПК 14-01 и формите към нея, ПК
14-05, ПК 05-02, ПК 05-04, ФК 03-03-01, както и предложения за актуализация на хартата
на клиента и прилежащите към нея указания и образци. Това показва една добра
активност и отговорност на служителите към системата по качество, осъзнавайки
важността и ползата от подобряването и.
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Съгласно ПК 03-01 е създадена организация за проучване удовлетвореността на
клиентите на морска администрация. Редовно се актуализира информационното табло с
информация относно изпити или други изменения от нормативен характер или обяви от
фирми. В изпълнение на програмата „Борба с корупцията” са поставени на видно в
офисите листовки с обявен горещ телефон за сигнали, както и кутия за предложения и
сигнали от страна на клиентите в приемната пред гишетата. Анкетните карти също са
поставени на подходящо място в приемната пред гишетата, а също и в офисите, където се
работи с клиенти. През 2012г. има попълнени 10 анкети от клиенти и 40 анкетни карти от
проведени изпити на електронната тестова система. Отделно бе направен анализ на
резултатите от стартирането на електронната система за изпитване за периода 10.07 –
19.09.2012г., който анализ бе обсъден на дирекционен съвет.След извършения преглед на
анкетите от проведени изпити, може да се каже следното: - за 35 от анкетираните е
достъпна информацията, която получават за изпити .- 39 приветстват възможността да
подават документи във всички фронт офиси на ИАМА, - 37 смятат, че програмата
обхващаща изпитите е актуална, - 40 са доволни от организацията на изпита,, - 25 смятат
новата организация като улеснение за тях и 40 намират комисията за компетентна .
След извършения преглед на анкетите от клиенти посетили администрацията, може
да се каже следното:
- анкетираните отбелязват ,че информация за предоставяните от агенцията услуги се
намира лесно и предпочитат да получават информация директно от служителите;
- получената информация от служителите е ясна , пълна, точна. Няма посочени слабости;
- според анкетираните, служителите се отнасят вежливо и с уважение към клиентите, като
предлагат решение на проблемите им;
- по отношение на качеството на обслужване (бързина на обслужване, спазване на
срокове, компетентност и достоверност на получените документи) всички анкетирани са
удовлетворени и дават положителна оценка.
- общото мнение на анкетираните е, че нямат впечатления за корупция в
администрацията. Въпреки малко доброволно анкетирани като обобщение може да се
каже, че условията, в които се обслужват клиентите са добри. Повечето клиенти устно
изказват задоволството си от добрите условия в обновения фронт офис на дирекцията и
от удоволствието да виждат обслужващите ги служители в униформа.
Клиентите ползващи услугите на администрацията срещат добро отношение и
съпричастност при решаване на проблемите им. Липсата на забележки за точността на
услугите показва, че служителите са достатъчно компетентни и прецизни при изпълнение
на служебните си задължения, а също и наличието на адекватен вътрешен контрол при
извършване на услугите и издаване на документи.
Въз основа на изложените по-горе резултати и изводи считам, че може да се направи
следното заключение: за 2012 година ДМА – Бургас е постигнала и продължава да
поддържа високо качество на административното обслужване и е удовлетворила
очакванията на клиентите.
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3. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ БУРГАС 2012 ГОД.
УВОД
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 2012 г. 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 строителството,
ремонта и поддържане на пътищата
провеждане на процедури по възлагане на малки обществени поръчки, свързани
с функционирането на ОПУ
издаване на разрешения за специално ползване на пътищата
контрол по ефективното разходване на финансовите средства от бюджета на
ОПУ, ремонтните и други програми
стопанисването и управлението на обслужващата дейността собственост –
опорни пунктове и други имоти, публична и частна държавна собственост.
І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ И ОСОБЕНОСТИ НА РЕМОНТА И
ПОДДЪРЖАНЕТО И
1.Местоположение и природо-климатични особености на Бургаска област
Бургаска област заема крайните югоизточни райони на страната и е една от найголемите, с площ от 7 748 км2. В нейните рамки са 13 общини с 257 населени места.
Северната част от областта е заета от източните разклонения на Стара планина, а
южната – от българския дял на Странджа. Централната част е заета от Бургаската низина.
В северната част от района климатът е преходноконтинентален, а в южната преходносредиземноморски.
В Бургаска област се формира 5.2% от брутния вътрешен продукт на страната.
2.Характеристика на републиканската пътна мрежа на територията на Бургаска
област.
Към 01.01.2013 год. на територията на Бургаска област са разположени 1 169.4 км
пътища от РПМ, които съставляват 5.8% от тези на страната. По този показател тя е втора
по големина в страната след Софийска област.
От тези пътища 35.3 км са автомагистрали, 249.4 км са от първи клас, 260.8 км
втори, 611.9 км от трети и 12.0 км са пътни връзки от пътни възли.
Гъстотата на РПМ е 0.150 км/км2 при средно за страната 0.174 км/км2.
В района попадат пет старопланински прохода – Айтоски, Дюлински и
Приморски (Обзор – Сл.бряг) – изцяло, а от Върбишки и Ришки – само южната им част.
Общо 477 км (41%) от пътната мрежа е в планински и полупланински райони (в
районите на Стара планина и Странджа).
Движението по пътищата в областта като цяло е по-интензивно, отколкото
средното за страната. Пътищата І-6 „Сливен – Бургас” и І-9 „ Бургас – Сл. бряг” са едни
от най-тежко натоварените в страната. През летния сезон по тях преминават над 30 000
бр. автомобили в денонощие.
Изключително интензивно е тежкотоварното движение, обусловено от “Лукойл –
Нефтохим”, пристанище Бургас, огромното по мащабите си строителство и др.
- 28 -

Специфични са условията за движение по пътищата през зимния сезон.В района са
сравнително редки снеговалежите, но почти винаги са съпроводени със силни ветрове,
предизвикващи снегонавявания. Чести са сутрешните внезапни заледявания на
настилките, предизвикани от въздушните течения и влажния въздух.
Несъобразяване с природоклиматичните фактори при проектирането на
автомагистрала „Тракия”, участък „Карнобат – Бургас” води до значителни
снегонавявания при него при всеки по-интензивен снеговалеж.
В района на Странджа са често явление обилните снеговалежи, образуващи
снежна покривка до 60 – 80 см.
3. Състояние на републиканската пътна мрежа
№
по
ред
1.
2.
3.

Състоя
ние на
настилк
ата
Добро
Средно
Лошо
Всичко:

Клас на пътищата

км
км
км

АМ
35.3

35.3

І клас
126.9
74.2
48.3
249.4

ІІ клас
30.8
155.9
74.1
260.8

Пътни
връзки при
възли
ІІІклас
128.4
117.6
365.9
611.9

12.0
0.0
0.0
12.0

Общо
333.4
347.7
488.3
1 169.4

ІІ. ПРОЕКТИРАНЕ ПРЕЗ 2012г.
Завършени са проектите (без парцеларен план) на участъците от път I-9:
- п.к. Кошарица – п.к.Несебър от км 199+100 до км 205+300;
- обход Ахелой от км 207+800 до км 210+100;
- обход Поморие от км 217+100 до км 221+900;
За последния участък от път I-9 „Сл. бряг – Бургас”, „Ахелой – Поморие” от км 210+100
до км 217+100 е изготвен технически проект и е представен за съгласуване.
През 2011г. започна проектиране на обект „Обходен път на гр.Бургас – I-ви етап от
км 230+700 на път I-9 до км 493+550 на път I-6”, като срока за изпълнение е 255 дни.
През 2012г. се завърши изработката на технически проект за рехабилитация на път І-9
„Малко Търново – ГКПП М.Търново” от км 311+500 до км 318+900, както и технически
проект за строителство на обект: „Обходен път на гр.М.Търново” от км 2+735 до км
3+184. Проектите са готови , съгласувани и за тях има издадени строителни разрешения.
Изработен и съгласуван е техническия проект на обект „Нов мост на път ІІІ-208
„Провадия-Айтос” км 67+909.
ІІІ. НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РПМ ПРЕЗ 2012г.
1.Инвестиционната програма на АПИ:
1.1. Път ІІІ-992 „Ясна поляна-Приморско” от км 20+000 до км 31+721 –
рехабилитация и реконструкция
Проектант: „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ” ООД Варна
Изпълнител: „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД
Консултант: „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ” ООД
Стойност по договор: 11 400 хил. лв. с ДДС
Извършена е рехабилитацията на надлеза над път ІІ-99 „Приморско – Царево”
През м. август 2012 г. е подписан акт образец 15.
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Път ІІІ-992 „Ясна поляна-Приморско”
1.2.ІІІ-9901 „Царево-Резово” от км 2+997 до км 13+670 – рехабилитация и
реконструкция
Проектант: „РУТЕКС” ООД
Изпълнител: „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД
Консултант: „ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ” АД
Стойност по договор: 9 873 лв. с ДДС
Обектът е разделен на два етапа:
- I-ви етап от км 11+250 до км 13+670
- IІ-ри етап от км 2+997 до км 11+250
Стойност на изпълнените СМР през 2011г.: 526 000 лв. с ДДС.
Срок на завършване: 02.10.2009 г. (по договор).
Срока за изпълнение на обекта няма да бъде спазен поради липса на отчуждения.
Годишната задача е в размер 740 700 лв. с ДДС. Годишната задача е изпълнена до
12.10.2012 г.
Общо изпълнено и разплатено строителство за обекта 3 125 810 лв. с ДДС.
На 18.10.2012 г. е подписано споразумение за прекратяване на договора.
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Път ІІІ-9901 „Царево-Резово”
1.3.Път ІІІ-705 „Сунгурларе – Мъдрино” от км 12+360 до км 24+500
Изпълнител: „ПЪТСТРОЙ КАРНОБАТ КОНСОРЦИУМ”
Консултант: „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ” ООД
Стойност по договор: 2 266 382,84 лв. с ДДС
Стойност на изпълнените СМР през 2011г.: 1 743 150,30 лв. с ДДС
Срок на завършване: 2012г.
Завършен е 5 месеца предсрочно. На 03.08.2012 г. обекта е официално открит.
Пътят е част от републиканската пътна мрежа, като рехабилитираният участък
започва от изхода на Сунгурларе, преминава през с.Горово и завършва при с.Мъдрино.
При изпълнението се извърши частична реконструкция на настилката в участък от км
12+360 до км 12+675, фрезова се съществуваща асфалтова настилка в определени
участъци, направи се втори (свързващ) битумен разлив, положи се плътен асфалтобетон
за износващ пласт и се попълниха банкетите. Положи се хоризонтална маркировка и
пътни знаци.
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Път ІІІ-705 „Сунгурларе – Мъдрино”
1.4.Път І-9 "Сл.бряг - Бургас" участък от км 222+849.41 до км 225+522.39 (край
обход Поморие - кв. Сарафово) с изграждане на второ пътно платно
Индикативна строителна стойност – 5 500 000 лв.
Изпълнител на обекта е Обединение„Трейс Слънчев бряг” /„Трейс Груп Холд“ АД,
гр.София и „Трейс Бургас“ ЕАД, гр.Бургас/ .
Консултант: „Трафик холдинг “ ЕООД –гр. Аксаково
Стойността на обекта е : 5 287 586,39 лв. без ДДС
Начало на строителството: 23.09.2012 г.
Обекта е спрян с Акт обр. 10/11.12.2012 г.

Път І-9 "Сл.бряг - Бургас" (край обход Поморие - кв. Сарафово)
2. Аварийна програма
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Укрепване на свлачищно – срутищни процеси на път ІІІ – 906 “ПаницовоГильовци” от км 32+990 до км 33+275
Изпълнител на строителството на І-ви етап е „Арт строй инженеринг” Бургас
Стойността на обекта: 220 000 лв. с ДДС;
Строителен надзор: „Трансконсулт-БГ” ООД
Стойността на договора: 13 560 лв. с ДДС;
Проектант: „Арт строй инженеринг” Бургас
Строително-монтажните работи на обекта-І-ви етап са приключили през юли 2012
г.
Изпълнен е І-ви етап - джоб стена в ляво , за което е подписан Акт обр.
15/17.08.2012 г.
Укрепване на свлачищно – срутищни процеси на път ІІІ – 906 “ПаницовоГильовци” от км 32+990 до км 33+275 – ІІ –ри етап
Изпълнител на строителството е „АБ” АД Хасково
Стойността на обекта: 240 000 лв. с ДДС;
Строителен надзор: „Трансконсулт-БГ” ООД
Стойността на договора: 13 560 лв. с ДДС;
Проектант: „Арт строй инженеринг” Бургас
Договора за изпълнение на ІІ-ри етап е Договор №РД-33-27/17.09.2012 г.
Изпълнен е ІІ-ри етап. Предстои подписване на Акт обр.15

Път ІІІ – 906 “Паницово-Гильовци” от км 32+990 до км 33+275
3. Програма „Транзитни пътища – V”
3.1. ЛОТ 6, път ІІ-79 „Елхово – Бургас” от км 0+000 до км 86+200.25
На територията на Бургаска област участъка е от км 38+100 (границата с
Ямболска област) до км 86+200 ( пътно кръстовище за Върли бряг).
Проектант: „Виа план” – София
Изпълнител: Сдружение „Пътища - Бургас” ЗЗД
Консултант: Сдружение „ТРАНС ТРАФИК ИНТЕГРА”
Стойност по договор: 73 930 000.00 лв. с ДДС.
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Подписан е Анекс към Допълнително споразумение за удължаване на срока до
26.07.2013 г.
3.2. ЛОТ 4, път ІІ-73 „Шумен – Карнобат” от км 0+000 до км 90+324
На територията на Бургаска област участъкът е от км 43+500 (границата с
Шуменска област) до км 90+324 (пътно кръстовище с І-6).
Изпълнител: Сдружение „Лена - Инжстройинженеринг – Пътища – ЛОТ4”
Консултант: „Т7 КОНСУЛТ” ЕООД
Стойност по договор: 309 000.00 лв. с ДДС.
Срок на завършване: 05.07.2013г.
През периода от км 43+500 до км 90+324(на територията на Бургаска област) бяха
извършени ремонтите на повредената настилка – локални ремонти, студено рециклиране,
фрезоване и кърпеж.
Изравнителните и усилващи пластове от неплътен асфалтобетон са положени
както следва:
- от км 51+500 до км 57+100
- от км 67+400 до км 90+324

ІІ-73 „Шумен – Карнобат”
3.3.ЛОТ 25, Пътен възел „Бургас – Средец - Созопол” на път І-9 с път ІІ-79, при км
241+600 на път І-9
Проектант: „Пътпроект” ЕООД
Изпълнител: „ХИДРОСТРОЙ” АД
Консултант: „ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ” АД
Стойност по договор: 9 841 000.00 лв. с ДДС.
Обекта е завършен на 29.06.2012г.
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Пътен възел „Бургас – Средец - Созопол”
4. Програма „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” (Световна
банка)
ЛОТ 9, на път І-9 „Бургас – Маринка – Звездец – Малко Търново” от км 247+135
до км 308+976.
Обща дължина на обекта 61,841 км.
Проектант: „Пътпроект” ЕООД
Изпълнител: „Автомагистрали Черно море” АД - Шумен
Стойност по договор: 33 379.2 хил.лв.
Срок за изпълнение 730 дни и 365 дни срок за съобщаване на дефекти.
Строителен надзор: „Обединение Транс и Трафик” ДЗЗД с партньри:
„Трансконсулт- БГ” ООД и „Трафикконсулт БГ” ЕООД.
Стойност на договора: 428 405,50 лв. без ДДС
Авторски надзор: фирма „Пътпроект” ЕООД
Изпълнено СМР: 38 894 740 лв. с ДДС.
За обекта има подписан Протокол обр.16/06.12.2012 г.
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Път І-9 „Бургас – Маринка – Звездец – Малко Търново”
5. Текущ ремонт и поддържане на РПМ
През 2012 г. бяха извършени работи по ТРП за общо 18 942 326.76 лв с ДДС, от
които за ТРП - 15 489 454.06 лв с ДДС и за зимно поддържане - 3 452 872.70 лв с ДДС.
За борба със зимната хлъзгавост по пътищата през периода бяха изразходени
Пясък
5 652 м3
Сол
2 596 т
Луга
913 т
По текущия ремонт и поддържането бяха извършени следните основни видове
работи:
Ремонти (кърпеж) на настилките
/в т.ч. кърпежи
Земни работи на обща стойност:
В т.ч.почистване на окопи
Хоризонтална маркировка
СПО (ремонт и нови)
Поставени пътни знаци

485 683 м2
11 985 хил.лв.
33 727 м2 на стойност 1 147 хил.лв./
498 хил. лв.
24 500 м1
19 006 м2
192 хил.лв.
7 819 м1
605 хил. лв.
295 бр.
38 хил.лв.

В следствие на поройните дъждове на 21.10.2012 г. бяха отпуснати средства за
възстановяване на щетите и осигуряване на безопасни условия на движение на път ІІІ9901 „Царево- Ахтопол” от км 8+000 до км 14+000 в размер на 159 219,92 лв. с ДДС.
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Път ІІІ-9901 „Царево- Ахтопол” км 9+975

Път ІІІ-9901 „Царево- Ахтопол” км 9+975

Приключи ремонта на пътните настилките на път ІІІ-208 „Провадия-Айтос” от
км.89+000 до км.91+136 и на път ІІІ-9901”Ахтопол-Синеморец” от км.14+070 до
км.30+238.
Отпуснати бяха средства за подобряване състоянието на настилките в следните
участъци:
- ІІІ-208 „Провадия-Айтос” от км.68+000 до км.89+000
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Път ІІІ-208 „Провадия-Айтос”
- ІІІ-9901”Ахтопол-Синеморец” от км 3+070 до км 11+000 - извърши се студено
рециклиране, полагане на неплътен и плътен асфалтобетон на цяла ширина като
асфалтовата настилка се увеличава от 4,00м на 6,00 м.
- ІІІ-9901”Ахтопол-Синеморец” от км 20+600 до км 30+238 се извърши изкърпване
и полагане на плътен асфалтобетон на цяла ширина.
Трите обекта приключиха в края на 2012 г.

Път ІІІ-9901”Ахтопол-Синеморец”
Предвид недостатъчните средства за ТРП с наши работници по поддържане на
републиканските пътища (на длъжност изпълнители) сме извършвали работи по ТРП
както следва:
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почистване на отводнителни окопи и съоръжения – 8264 чч;
демонтаж и подмяна на повредени знаци както и тяхното измиване – 1447 чч;
изсичане на храсти и млада гора – 225505 чч;
косене на тревни площи – 2051 чч;
почистване и събиране на твърди битови и др. отпадъци от обхвата на РПМ 7835чч;
- възстановяване на СПО -134 чч;
- отстраняване на плакати -19 чч;
Общата стойност на извършената работа със собствени сили по ТРП приравнена
към цените от договора за ТРП е 1 332 629 лв. с ДДС.
-

ІV. СТРУКТУРА, ЩАТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА
1. 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 един участък „Автомагистрала” и Югозападен обход на гр.Карнобат.
- Почивна база Несебър.
Така изградената структура функционира успешно.
Средносписъчния персонал за 2012 година е 6 2бр.
Недостига на хора поставя под въпрос възможността за ефективно изпълняване на
функцията си на пътна администрация.
С извършеното съкращение, в резултат на което бяха съкратени за 2011г. – 12
бройки, тотално се ликвидира възможността в някои районни пътни служби за
извършване на дребни, неотложни работи по ТРП – подмяна на отделни знаци,
премахване на препятствия по пътя, почистване на сервитута на пътя и други, както и за
реагиране при аварийни ситуации.
А поради недостиг на средства за възлагане на задания на фирмите за някои видове
дребни работи по ТРП още повече се задълбочава проблема по организацията на
работата.
2. Изпълнение на приходната и разходната част на бюджета
За 2012 год. събраните приходи са в размер на 193 067 лв. със 7 962 лв. в повече
спрямо отчета за 2011год., от които:
- приходи от нощувки 39 753 лв.
- приходи от наеми 101 720 лв.
- приходи от такси
33 876 лв.
- получени застрахователни обезщетения 17 718 лв.
За този период се отчита абсолютна събираемост на приходите.
Просрочени вземания за периода няма.
Общо направените разходи за периода по бюджета в абсолютна сума са 1 041 522
лв., с 20 580 лв. по-малко спрямо отчета за 2011г.
Средствата са изразходени възможно най - ефективно.
По дейности разхода е както следва:
- за дейност 8 832 „Служби и дейности по ТРП и изграждане на пътища – 990 307
лв.
- за дейност 7701 „Дейности по почивно дело и социален отдих” – 51 215 лв.
Спрямо отчета за 2011г. разходите са по - малко по дейности както следва:
- за дейност 8 832 – с 15 432 лв.
- за дейност 7 701 – с 4 654 лв.
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Абсолютната сума на изплатения фонд работна заплата е 505 858 лв., в т.ч. с
изплатените бонуси и увеличението на заплатите.
Средната работна заплата за 2012г.e 680 лв. при отчет за 2011г.-645 лв. – ръст
5,42%, в т.ч. средна работна заплата за трудови правоотношения е 618 лв., а за служебни
правоотношения 794 лв.
Изплатените разходи по пар.02-00 „Други възнаграждения на персонала”са
76 323лв. - с 23%, по-малко спрямо отчета за 2011година.
Осигурителните вноски са 109 089 лв.
Едно от най - големите пера в издръжката е поддръжката и ремонта на
автомобилния парк, който е изключително морално и физически амортизиран.
Управлението разполага с 34 автомобила, от които 61% са получени от строителни
обекти /нови марки, но физически изчерпани/, 14% са закупени вече употребявани. 62%
от автомобилите са на възраст над 15 години. С пробег над 200 000 км. са 76% от
автомобилите. Тези данни обосновават и големия разход на резервни части и ремонтни
услуги, които за периода са 30 718 лв.
Състоянието на материално техническата база е незадоволително, въпреки
усилията на колектива със собствени сили да поддържа базата. Средствата за текущ
ремонт са недостатъчни. През м.Октомври се извърши планирания ремонт на
Административна сграда Бургас, кантон Царево и други няколко малки обекти, където
ремонтните работи не търпяха отлагане. Разходите по текущия ремонт са на обща
стойност 91 927 лв. както следва:
- Административна сграда Бургас – 52 265 лв.
- Административна сграда Карнобат – 2 080 лв.
- Опорен пункт Бероново – 4 782 лв.
- Опорен пункт Каблешково – 3 318 лв.
- Опорен пункт Царево – 20 557 лв.
- Опорен пункт Каваци – 3 806 лв.
- ПБ Несебър – 5 119 лв.
Въпреки, че тази година средствата за текущ ремонт са с 2 % в повече от миналата
година ще останат обекти за които е наложителен ремонт.
За 2012г. са обработени 263 бр. заявления за извънгабаритни товари, като са
събрани такси на стойност 36 422,66 лв.
Събрани са такси от РС по чл. 22 ал.4 от Тарифа АПИ на стойност 291 381,41 лв.
Събрани такси от КОО по чл. 22 ал.1 от Тарифа АПИ на стойност 38 537,86 лв.
Продадени са 6678 бр. винетни стикера на стойност 548 184 лв.
Предадени на НАП 24 бр. актове на РС и КОО за публични държавни вземания на
стойност 37 423,97 лв.
V. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА
ПЪТИЩАТА.
В обхвата на републиканските пътища на ОПУ Бургас са монтирани 503 бр. РС, от
които 38 бр. през 2012 г. Изградени са 25 бр. КОО, от които 1 бр. през отчетния период.
През 2012г. са разгледани 289 различни молби, свързани с изграждането на
рекламни съоръжения (РС), крайпътни обслужващи обекти (КОО) и комуникации.
Техническия съвет (TC) при ОПУ е разгледал 74 проекта предложени от различни
инвеститори .От тях 7 са отказани, а 35 бр. от приетите са изпратени в ЦУ на АПИ за
окончателно съгласуване.
ТС е разгледал и 10 бр. пътни обекти, чието проектиране е възложено от АПИ и
ОПУ – Бургас.
Издадени са 53 бр. разрешения за РС, 5 бр. за КОО и пътни връзки и 31 бр. за
изграждане на подземни комуникации.
Отнети са 84 бр. разрешения за РС.
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VI. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Проведени процедури за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г., както следва:
1. Открита процедура по ЗОП:
Предмет на поръчката: „Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция
на път І-9 „Слънчев бряг-Бургас” с изграждане на второ пътно платно, участък от км
210+100 до км 217+100” (Край обход Ахелой и Начало обход Поморие)- Договор от
22.02.2012г.
2. Възлагане по реда на чл. 2 от НВМОП
- Предмет на поръчката: „Геодезическо заснемане и изготвяне на проектна
документация за получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за обект: „Път ІІ99 „Бургас-Приморско-Царево”, ремонтно - възстановителни работи на аварирал надлез
/над общински път/ при км 44+957”-Договор от м.02.2012г.
- Предмет на поръчката: „Геодезическо заснемане и изготвяне на проектна
документация за получаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР за обект:
„Укрепване на свлачище и възстановяване на съществуващия път І-9 „Бургас-М.Търново”
при км 282+000” - Договор от м.02.2012г.
- Охрана чрез СОТ на адм.сграда РПС Карнобат, каса ОПУ-Бургас, каса пътни
такси ОПУ-Бургас, административни помещения ОПУ-Бургас, секретно деловодство и
ОМП-Договори от 03.01.2012г.
- СОТ, охрана и сервиз на ПБ Несебър-офис и кухненски блок, охрана и сервиз на
централен склад, склад РПС Бургас, кантон Каблешково, кантон Царево, опорен пункт
Айтос, кантон Руен-Договори от 23.02.2012г.
3. Възлагане по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП
- Почистване на офиси и изпращане на служебна кореспонденция-Договор от
16.07.2012г.
- Геодезическо заснемане и изготвяне на проектна документация за получаване на
удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР за обект: „Път ІІІ-705 „Сунгурларе-Мъдрино” от км
12+360 до км 24+500-Договор от 27.07.2012г.
- Абонаментно поддържате на ПП Терес-Договор от 13.08.2012г.
- Абонаментно сервизно обслужване на апарати Сanon-Договор от 13.08.2012г.
- Абонаментно обслужване на компютърна техника-Договор от 12.08.2012г.
- Абонаментно поддържате на ПП Ажур-Договор от 17.10.2012г.
4. Възлагане по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП
- Извършване на ремонт на административната сграда на ОПУ-Бургас, БП Царево,
ПБ Несебър, БП Каваци, БП Бероново и БП Каблешково-Договор от 01.09.2012г.
- Извършване на проучвателно-проектантски работи на обект: път ІІІ-208
„Провадия-Айтос” нов мост над р.Казан дере при км 67+909-Договор от 22.10.2012г.
VІІ. ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
1. Образувани съдебни производства по реда на АПК, по повод обжалвани
заповеди на началника на РДНСК-Югоизточен район –Бургас, по които АПИ-ОПУБургас е заинтересована страна - Адм.д.№1153/2009г по описа на Административен съд
Бургас –отхвърлени жалби срещу заповедите на началника /съдът се е произнесъл в наша
полза, тъй като адм. производства пред РДНК са образувани по наш почин/. Решението е
обжалвано пред ВАС и по този повод е образувано адм.д.№ 8418/2012г. Очаква се
решение.
2. Образувани съдебни производства по реда на АПК, по повод обжалвани
заповеди на адм.органи от АПИ-ОПУ-Бургас
- Адм.д.№214/2011г. по описа на Административен съд-Бургас-VІІ състав.
Производството е образувано по повод депозирана жалба от АПИ-ОПУ-Бургас срещу
Заповед № КД-14-02-1351/31.08.2010г. на началника на СГКК Бургас относно промяна в
кадастралната карта и регистри касаеща републикански път І-9 „София-Бургас”.
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Производството е приключило. Съдът постанови решение, с което уважи жалбата ни и
отмени заповедта на началника на СГКК-Бургас.
-Адм.д.№ 1923/2012г. по описа на Административен съд-Бургас. Делото е висящо.
3. Образувани съдебни производства по реда на ГПК, по които АПИ-ОПУ-Бургас е
ответник и цената на иска за събиране на парични вземания за периода от 01.01.2012г. до
01.10.2012г.
- висящи производства-Гр.д.№19461/2012г. по описа на Софийски районен съд,
Гр.д.№ 5288/2012г. по описа на БРС, - Гр.д.№ 7678/2011г. по описа на БРС, Гр.д.№
5287/2012г. по описа на БРС, Гр.д.№ 5175/2012г. по описа на БРС, Гр.д.№ 51014/2011г. по
описа на СРС, Гр.д.№ 51633/2011г. по описа на СРС, Гр.д.№ 1559/2012г. по описа на БРС,
Гр.д.№ 5173/2012г. по описа на БРС, гр.д.№54174/2012 по описа на СРС 35-състав,
гр.д.№8772/2012г. по описа на БРС, 51630/2011г. по описа на СРС.
4. Образувани съдебни производства по реда на ЗАНН, по които АПИ е ответник
1. НАХД – по отношение на издадени НП на Директора Дирекция „Пътни такси
и разрешения за специално ползване на пътищата” към Агенция „Пътна инфраструктура”
на основание чл.53, ал.1, т.2 от ЗП
а/ 21 бр. НП обжалвани по съдебен ред и потвърдени
б/ 3бр. НП обжалвани по съдебен ред и отменени от първоинстанционния съд.
Подадени са касационни жалби
VІІІ. НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПЕШНИ РЕМОНТИ И ПРОЕКТИРАНЕ
1. Проектиране
1.1 Проектиране на аварийни ремонтновъзстановителни работи на път І-9 „Малко
Търново – ГКПП М.Търново” свлачище на км 318+000
1.2 Проектиране на аварийни ремонтновъзстановителни работи на надлез на път
ІІ-79 „Средец – Бургас” на км 76+453 (Пътен възел „Промет”)
1.3 Изработка на технически проект за предотвратяване на снегонавяванията по
трасето на автомагистрала „Тракия” в участъка от км 327+200 до км 359+700 „Карнобат –
Бургас”
1.4 Изработка на технически проект за рехабилитация на път І-9 „Сарафово –
Бургас” от км 224+955 до км 232+988
1.5 Изработка на технически проект за рехабилитация на път ІІІ-7306 „ІІ-73 –
Черница – Сунгурларе” от км 0+000 до км 8+100
1.6 Изработка на технически проект за рехабилитация на път ІІІ-6009 „І-6 –
Миролюбово – Изворище” от км 0+000 до км 13+000
1.7 Изработка на технически проект за рехабилитация и реконструкция на път ІІІ5392 „Камено – Братово” от км 9+900 до км 17+900
1.8 Изработка на технически проект за рехабилитация и реконструкция на път ІІІ7907 „Дебелт – Тръстиково – Полски извор” от км 0+000 до км 16+200
1.9 Изработка на технически проект за рехабилитация и реконструкция на път ІІІ7909 „Горно езерово – Братово” от км 4+400 до км 12+400
1.10 Изработка на технически проект за рехабилитация и реконструкция на път ІІІ992 „ІІ-99 – Росен – Веселие – Ясна поляна” от км 0+000 до км 20+000
1.11 Изработка на технически проект за рехабилитация на път І-6 „Венец –
Карнобат” от км 435+780 до км 445+935
1.12 Изработка на технически проект за рехабилитация на път І-6 „Карнобат –
Айтос” от км 449+500 до км 453+600
1.13 Изработка на технически проект за реконструкция на път І-7 „Гр.ОПУ Шумен
– Бероново – Гр. ОПУ Сливен” от км 189+300 до км 217+600
1.14 Изработка на технически проект за рехабилитация на път І-9 „Обзор – Баня”
от км 170+455 до км 199+100
2. Строителство
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2.1 Строителство на обект: „Обходен път на гр.М.Търново” от км 2+735 до км
3+184
2.2 Строителство на обект: Рехабилитация на път І-9 „Малко Търново – ГКПП
М.Търново” от км 314+400 до км 318+900
2.3 Строителство на обект: „Обходен път на гр.Бургас – І етап” от км 230+700 на
път І-9 до км 493+500 на път І-6
2.4 Строителство на обект: Реконструкция на път І-9 „Сл. бряг – Бургас”, участък
„п.кКошарица – п.к.Несебър” от км 199+100 до км 205+300
2.5 Строителство на обект: Път І-9 „Обход Ахелой” от км 207+800 до км 210+100
2.6 Строителство на обект: Път І-9 „Обход Поморие” от км 217+100 до км 221+900
2.7 Рехабилитация на обект: ЛОТ 7 от Проект „Транзитни пътища V”, вкл.
следните участъци: Път ІІ-53 „Ямбол – Средец” от км 184+800 до км 214+800
2.8 Ремонт на път ІІІ-7305 „ІІ-73 – Камчия – Съединение” от км 0+000 до км 7+300
2.9 Ремонт на път ІІІ-6008 „/І-6/ – НХК – Камено” от км 0+000 до км 16+000
2.10 Път ІІІ-906 „Гр. ОПУ – Варна – Гюльовци” от км 14+100 до км 34+100
2.11 Път ІІІ-9009 „І-9 – Ново Паничарево – Ясна поляна” от км 0+000 до км 11+900
2.12 Път ІІІ-7907 „ (Средец – кв.Меден рудник) – Дебелт – Тръстиково – Полски
извор – (кв.Горно Езерово – Братово)” от км 13+860 до км 16+335
2.13 ІІ-99 „Вариант Алепу „ІІ-ри етап – от км 20+867 до к8м 29+327, кръстовище
на път ІІ-99 „Созопол – Приморско” км 29+108”
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Необходимо е през следващите години напредъка по ремонта и изграждането на
РПМ на територията на Бургаска област да продължи с по-ускорени темпове, с оглед
техническите характеристики и състоянието на пътищата да отговорят на все понарастващите нужди на автомобилното движение.
Въпреки ограничените средства и ниското заплащане, колективът е борбен и
мотивиран в изпълнение на стратегическите задачи на Агенция „Пътна инфраструктура”.
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4. ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – БУРГАС - 2012 г.
І. РАСТЕНИЕВЪДСТВО
1. Площ на земеделските земи, в т.ч. обработваеми /по данни от оперативната
информация /
Култура

Заети
площи
2010г.

Заети
площи
2011г.

Заети
площи
2012г.

Изменение в
% спрямо
2011г.

Есенници

967 340

992 345

1 030 788

3,9

пшеница

586 445

601 061

603 360

ечемик
ръж
тритикале
Маслодайна
рапица
Пролетници

283 810
7 225
4 044
85 816

240 331
4 080
2 410
144 463

265 396
1 860
4 975
155 197

294 578

343 028

480 509

Пролетен ечемик

2 720

400

2 945

Маслодаен
слънчоглед

268 820

305 892

422 425

Шарен слънчоглед

1 120

5400

3 400

Царевица зърно

8 650

13558

31 926

Царевица за силаж

4750

4425

4 120

овес

2 590

1 450

6 170

сорго

3 000

9180

6 565

Фуражен грах

2 110

1700

1 800

фасул

778

858

958

леща

40

165

200

Тютюн

5 043

2770

3 252

Лозя

105 090,6

101 692,1

102 792,2

лозя винени

99 722,1

97 022,6

97 192,9

лозя десертни

5 368,5

4 669,5

5 599,3

Овощни видове

22 091,1

27 317,2

29 380,9

ябълки

3 534

3 467

3 949

праскови

3 694,2

3 941,2

4 169,2

сливи

1 791

2 098,7

2 204,7

череши

12 258,7

13 930,7

15 191,7

вишни

114

114

114

круши

165

169

173

40,1

1,1

7,6
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кайсии

335,2

342,9

351,9

ягоди

116

106

106

малини

83

83

83

лавандула

2 985,2

3 064,7

3 038,4

Зеленчуци

3 980

4 391

5 339,8

Пипер

578

662

747

домати

817

881,5

1 033,3

картофи

1 292

1 417

1 693,5

градински грах

50

0

0

дини

1 027

794

931

пъпеши

216

636,5

935

21,6

2. Баланс на земеделските земи :

102 792,2
6%

29 380,9 2%
5 339,8, 1%
1
2

480 509, 29%

3
4

1030788
, 62%

5

3. Основни видове отглеждани култури – площи, %-но съотношение, средни
добиви в т.ч. сравнителни данни спрямо 2010г и 2011г
По данните за отглежданите видове култури, събирани и подавани чрез оперативна
информация за сравнявания тригодишен период 2010-2011-2012 година, общата сума на
обработваемата площ :
за 2010г. възлиза на 1 401 108 дка,
за 2011г. възлиза на 1 468 774 дка,
за 2012г. възлиза на 1 652 062 дка.
Площ по години
1700000
1600000
декари

1500000
1400000
1300000
1200000

площ по години

1

2

3

4

1384588

1401108

1468774

1652062
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ЗЪРНЕНО ЖИТНИ КУЛТУРИ

Засяти площи с есенници

1040000
1020000
1000000
декари 980000
960000
940000
920000

засяти площи с
есенници

1

2

3

2010

2011

2012

Динамиката на площите заети с пшеница като основна зърнено-житна култура за
региона за периода 2010- 2011-2012 година може да се проследи от следната таблица :
ПШЕНИЦА
Година

Засяти площи

Реколтирани

дка

Площи
дка

Среден
добив

Производс
т

кг /дка

во
тона

2010

586 445

577 187.3

330

190 624

2011

601 061

600 621,1

381

228 847

2012

603 360

600 021,0

382

228 975

За Бургаска област от засятите за стопанската година 2011/2012 – 603 360 дка с
пшеница са реколтирани 600 621 дка. Пропаднали площи са 3 339 дка. Производството
възлиза на 228 975 тона, при отчетен среден добив 382 кг/дка, като това е най-високият
отчетен добив за тригодишният сравняван период.

Пшеница
610000

декари

600000
590000

засяти площи

580000

реколтирани площи

570000
560000
1
2010

2
2011

3
2012
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На територията на областта за стопанската 2011/2012 година бяха засяти 265 396
дка с ечемик. Производството на зърно от ечемик възлиза на 83 565,5 тона, при среден
добив 320 кг/дка. Пропаднали площи- 4 409,9 дка.
ЕЧЕМИК
Година

Засяти площи

Реколтирани
Площи

Среден
добив

Производс
т

дка

дка

кг /дка

во
тона

2010

283 810

278 401

293

81 470

2011

240 331

240 316

363

87 337

2012

265 396

260 986

320

83 566

декари

Ечемик
290000
280000
270000
260000
250000
240000
230000
220000
210000

засяти площи
реколтирани площи

1
2010

2
2011

3
2012

При ръжта за стопанската година 2011/2012 бяха засяти 1 860 дка и са
реколтирани на 100%. Производството е 368 тона, при среден добив 198 кг/дка.
РЪЖ
Година

Засяти площи

Реколтирани
Площи

Среден
добив

Производс
т

дка

дка

кг /дка

во
тона

2010

7 225

7 185

211

1 516,5

2011

4 080

4 080

225

919,6

2012

1 860

1 860

198

368

Най-голяма площ от тази зърнена култура за тригодишният период е засята през
2010 – 7 225 дка , а най-висок среден добив е отчетен през 2011г. – 225 кг/дка.
Съотношението на засятите и реколтирани площи с ръж за последните три години
е отразено на графиката :
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Ръж

декари

8000
6000
засяти площи

4000

реколтирани площи

2000
0
1
2010

2

3

2011

2012

ТРИТИКАЛЕ
От засятите 4 975 дка с тритикале са реколтирани всичките на 100%.
Производството възлиза на 1 462,9 тона, при среден добив от декар 294 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.
Година

Засяти площи

Реколтирани

Среден
добив

Производст

дка

Площи
дка

кг /дка

тона

во

2010

4 044

3 964

233

925

2011

2 410

2 410

297

715,8

2012

4 975

4 975

294

1 462,9

декари

Тритикале
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

засяти площи
реколтирани площи

1
2010

2
2011

3
2012

Маслодайната рапица за текущата стопанска 2011/2012 година е с площ от 155
197 дка. Реколтирани са само 54 984 дка, а 100 213 дка. са пропадналите площи.
Производството възлиза на 10 202,5 тона, при отчетен среден добив 186 кг/дка. За
сравняваният тригодишен период нивата на средните добиви са близки.
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МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
Реколтирани
Година

Засяти площи

Площи

дка

дка

Среден
добив

Производс
т

кг /дка

во
тона

2010

85 816

83 508.2

196

16 360

2011

144 463

144 463

194

27 994

2012

155 197

54 984

186

10 202,5

Маслодайна рапица

декари

200000
150000
засяти площи

100000

реколтирани площи

50000
0
1
2010

2

3

2011

2012

От графичното изображение ясно се вижда тенденцията към увеличение на
площите заети с тази маслодайна култура и превръщането и в основна култура. От 43 000
дка засяти за 2009 година, площите достигат нивото от 85 816 дка за 2010 година, за 2011
– 144 463 дка, а за 2012 година – 155 197 дка. Културата е перспективна и ежегодно
площите и се увеличават поради търсенето на пазара. Основен проблем за района е
успешното презимуване на културата, както и опазването и от болести и неприятели.
Тенденцията към нарастване на заетите площи със зимна маслодайна рапица ще
продължи.
ПРОЛЕТНИ КУЛТУРИ
Пролетен ечемик за стопанската година беше засят върху 2 945 дка.
Произведеното зърно от пролетен ечемик възлиза на 805 тона, като средният добив е 273
кг/дка.
ПРОЛЕТЕН ЕЧЕМИК
Година

Засяти площи

Реколтирани
Площи

Среден
добив

Производс
т

дка

дка

кг /дка

во
тона

2010

2 720

1 720

255

438

2011

400

400

350

140

2012

2 945

2 945

273

805
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Пожънати са 6 170 дка овес и полученото производство е 968,35 тона, при
отчетен среден добив 157 кг/дка.
С фуражен грах са засяти 1 800 дка, получено е производство от 1 712 тона, при
среден добив 951 кг/дка.
Сорго се отглежда върху 6 565 дка, производството е 843,7 тона, при отчетен
среден добив 129 кг/дка.

Други пролетни култури
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МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
Година

Засяти площи

Реколтирани
Площи

Среден
добив

Производс
т

дка

дка

кг /дка

во
тона

2010

268 820

267 091,6

183

48 918,5

2011

305 892

305 892

123

37 595,8

2012

422 425

422 425

150

63 399,8

Съотношение на засятите и реколтирани площи при маслодаен слънчоглед за
периода 2010 – 2011 - 2012 година:
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Маслодаен слънчоглед за областта за реколта 2012г. беше засят върху 422 425
дка. До края на отчетният период са реколтирани всичките, няма пропаднали площи.
Получената продукция възлиза на 63 399,8 тона, при среден добив 150 кг/дка.
За сравняваният тригодишен период площите с маслодаен слънчоглед бележат
растеж. Особено голям е растежа през 2012 година. Реколтирани са всичките засяти
площи. С най - висок отчетен добив е реколта 2010 година – 183 кг/дка.
Шарен слънчоглед се отглежда върху малки площи. За стопанската 2011/2012
година площта му е 3 400 дка, реколтиран на 100%, получена е продукция 550 тона, при
среден добив – 162 кг/дка.
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО
Реколтирани
Година

Засяти площи

Площи

дка

дка

Среден
добив

Производст

кг /дка

тона

во

2010

8 650

8 390

493

4 137,5

2011

13 558

13 558

441

5 978,2

2012

31 926

31 305,9

264

8 265,1

През време на вегетацията през 2012 г. имаше дълготрайно засушаване и на места
нямаше валежи от април до средата на октомври, което се отрази негативно и на добивите
от царевицата за зърно. За 2012 г. са засяти 31 926 дка с царевица за зърно, което е повече
от два пъти по-голяма площ от предходната година. Произведеното количество зърно
възлиза на 8 265,1 тона, при среден добив 264 кг/дка. Отчетените средни добиви за
последните три години: за 2010г. от 493 кг/дка са най-високи, поради наличието на
достатъчно влага през време на вегетацията на културата.
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ЦАРЕВИЦА СИЛАЖНА
Реколтирани
Година

Засяти площи

Площи

Среден
добив

дка

дка

кг /дка

Производс
т
во
тона

2010

4 750

4 750

1 434

6 812

2011

4 425

4 425

1 468

6 498

2012

4 120

4 120

970

3 995

Царевица за силаж
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Площта на културата за последните две години се запазва почти на едно ниво от 4
100 до 4 700 дка. Получените средни добиви през сравняваният период са резултат от
климатичните фактори през време на вегетацията на културата /основно количеството на
падналите валежи/. Най-висок добив е отчетен за 2011 г. – 1 468 кг/дка, като и нивото на
средния добив е с максимално близки стойности за 2010 и 2011 година. Продължителната
суша през 2012 годиха оказва влияние и върху добива който е значително по-нисък в
сравнение с предходните две години.
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ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
ЧЕРЕШИ
Година

Площи

Реколтирани
Площи

Среден
добив

Производс
т

дка

дка

кг /дка

во
тона

12 258,7
13 930,7
15 191,7

2010
2011
2012

12 258,7
13 930,7
14 957,8

317
410
351

3 888,38
5 709,35
5 250,67

От таблицата се вижда, че площта на плододаващите черешови насаждения на
територията на областта бележи трайна тенденция към увеличение, за сравняваният
период. Тази тенденция се наблюдава още от 2003 година, когато плододаващите площи
са били 4 730,8 дка., за да достигнат 15 191,7 дка., през 2012 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 2011 г. - 410
кг/дка., а най-нисък през 2010 г. – 317 кг/дка. Ниският добив, през текущата година се
дължи най-вероятно, на неблагоприятните климатични условия по време на цъфтежа.
Високите температури в края на м. март и м. април предизвикаха по-ранен цъфтеж, а това
в присъствието на валежи затрудни опрашването.
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ПРАСКОВИ
Реколтирани
Година

Площи

Площи

дка

дка

Среден
добив

Производс
тво

кг /дка

тона

2010

3 694,2

3 679,2

512

1 884,64

2011

3 941,2

3 941,2

566

2 232,45

2012

4 169,2

4 163.2

671

2 791,6
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Данните от таблицата показват, че площите на плододаващите насаждения от
праскови се увеличават през последните три години, Новосъздадените насаждения в
областта поетапно влизат в плододаване, което показва и ръст на получената продукция.
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 2 791,6 тона.
Най-висок среден добив е отчетен, през 2012 г. – 671 кг/дка., а най-нисък през 2010 г. –
512 кг/дка.
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СЛИВИ
Реколтирани
Година

Площи

Площи

дка

дка

Среден
добив

Производс
т

кг /дка

во
тона

2010

1 791

1 490

438

652,8

2011

2 098,7

2 098,7

327

685,46

2012

2 204,7

2 204,7

579

1 275,8

От таблицата виждаме, че плододаващите сливови насаждения постепенно се
увеличават, като през 2010 г. са били 1 791 дка, а през 2012 г. са 2 204,7 дка. Младите
насаждения постепенно влизат в плододаване, като с това се увеличава и получената
продукция. През текущата година, общото количество продукция е най-високо 1 275,8
тона, а средният добив е 579 кг/дка. През предходната 2011 г. добива е доста по-нисък
(327 кг/дка), а получената продукция е почти два пъти по малко от 2012 г. (685,46 тона).
Разликата в добива вероятно се дължи на сортовите особености, възрастовата структура
на насажденията и на алтернативното плододаване.
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ЯБЪЛКИ
Реколтирани
Година

Площи

площи

дка

дка

Среден
добив

Производс
т

кг /дка

во
тона

2010

3 534

3 543

566

1 999,44

2011

3 467

3 467

1 091

3 781,3

2012

3 949

3 935

851

3 349,68

Площта на плододаващите ябълкови насаждения в областта бележи ръст за
последната година от близо 500 дка. Новосъздадените насаждения поетапно влизат в
плододаване, което показва и ръст на получената продукция. Намалението на площите за
2011 г., спрямо 2010 г. е за сметка на амортизираните стари насаждения, които подлежат
на бракуване. 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 2011 година – 1091 кг/дка.
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На територията на областта има създадени 114 дка с вишни, произведената
продукция от тях възлиза на 40,86 тона, при среден добив – 358 кг/дка.
През 2012 г. се извърши реколтирането на плододаващите кайсии – 351,9 дка,
като получената продукция възлиза на 197,7 тона, а средният добив е 562 кг/дка.
Плододаващите круши са 173 дка. Реколтирана е цялата площ. Производството
възлиза на 45,95 тона, а средният добив 266 кг/дка, като това са новосъздадени
насаждения от перспективни родовити сортове.
Ягоди се отглеждат върху 106 дка. За 2012 г. получената продукция е 9,3 тона, а
средният добив е 88 кг/дка.
Малини се отглеждат, върху 83 дка, получена е продукция от 6,64 тона, при
среден добив – 80 кг/дка.

Други овощни видове
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ЛАВАНДУЛА
Година

Засяти площи

Реколтирани
Площи

Среден
добив

Производс
т

дка

дка

кг /дка

во
тона

2010

2 985,2

2 985,2

391

1 167,32

2011

3 064,7

3 064,7

197

603

2012

3 038.4

3 038.4

296

899.75

На територията на областта се отглежда лавандула върху 3 038,4 дка,
реколтирани са всички площи. Производството възлиза на 899,75 тона, средният добив за
2012 г. е 296 кг/дка. Към тази култура има изявен интерес, но все още насажденията са
върху малки площи. По отношение на добивите най-висок добив е отчетен за реколта
2010 г. – 391 кг/дка.
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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:
1. Микрорайона на Южното Черноморие - включва землищата на общините
Несебър, Поморие и Бургас.
2. Просенишка долина- обхваща землищата на общините Руен и Айтос.
3. Сунгурларска долина – включва землищата на Сунгурларе и Славянци.
4. Странджа- обхваща землищата на общините Созопол, Царево и Средец.

ЛОЗЯ ВИНЕНИ
Реколтирани
Година

Плододава

Площи

щи

дка

дка

Среден
добив

Производст

кг /дка

тона

во

2010

99 722,1

99 722,1

461

45 988,71

2011

97 022,6

97 022,6

583

56 536,7

2012

97 192,86

96 651,11

535

51 739,98
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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 чрез конверсия и преструктуриране. Мерките по националната програма за
подпомагане са три: преструктуриране и конверсия на винени лозя, застраховане на
реколта и промоция в трети страни.
Началото на гроздоберната кампания, за текущата 2012 година е на 21 август в
Айтос, с най - ранните сортове: Мускат отонел и Шардоне. Това е с около 20 дни по-рано
от предходната стопанска година, когато началото е било на 7 септември. Тази година
гроздоберът приключи на територията на Бургаска област, към дата 25.10.2012 г..
По оперативни данни за последната година са реколтирани 96 651,11 дка. винени
лозя. Пропадналите площи са 541.75 дка. Общата продукция от винени сортове е 51 740
тона. Отчетеният среден добив е 535 кг/дка. През 2011 г. кампанията е приключила
средата на м. ноември, като отчетеният среден добив е 583 кг/дка. при винените сортове
лозя. Общото количество продукция за 2011 г. е 56 536,7 тона.
Към 26.10.2012 г., винарските предприятия на територията на областта са
изкупили 54 025 тона винено грозде, най-голямо е това количество в „СИС Индустрийс”
– 28 313 тона, „Винекс Славянци” – 16 456 тона и „Черноморско злато” – 7 525 тона.

ЛОЗЯ ДЕСЕРТНИ
Реколтирани
Година

Плододава

Площи

щи

дка

дка

Среден
добив

Производс
т

кг /дка

во
тона

2010

5 368,5

5 368,5

428

2 295,37

2011

4 669,5

4 669,5

514

2 402,25

2012

5 599,3

5 599,3

411

2 301,12
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За сравняваният период се отчита намаление на площите през 2011 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 514
кг/дка за 2011г. и това е най-високият добив за сравняваният период. Гроздоберната
кампания приключи успешно и продукцията беше прибрана, произведеното количество
десертно грозде е 2 301,12 тона. Реколта 2012 се отличава с много добро качество по
отношение на здравина на гроздето и захарно съдържание. Поради продължителната
суша през летния сезон, количеството на произведеното грозде беше сравнително помалко. Отчетеният среден добив е 411 кг/дка., за десертните лозя.
ТЮТЮН ОРИЕНТАЛСКИ
Реколтирани
Засяти площи

Площи

Среден
добив

дка

дка

кг /дка

тона

2010

5 043

5 007

147

734,98

2011

2 770

2 770

152

421,17

2012

3 252

3 252

72

233.03
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Площите с ориенталски тютюн за областта възлизат на 3 252 дка. Сушата през
последната стопанска година и особено през летния сезон оказа влияние и върху средния
добив от ориенталски тютюн който беше едва 72 кг/дка. Прибраната продукция възлиза
на 233.03 тона. За сравняваният тригодишен период най-висок среден добив е отчетен
през 2011 година – 152 кг/дка.
ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО
При основните зеленчукови култури се отчита растеж в дела на обработваемата
площ за сравняваният три годишен период 2010-2011-2012. Тенденцията към увеличаване
на площите с отглеждани зеленчуци в областта важи за почти всички видове култури от
групата.
ДОМАТИ
Реколтирани
Засяти площи

Площи

Среден
добив

дка

дка

кг /дка

тона

2010

817

817

681

556,6

2011

881,5

881,5

1 031

909,2

2012

1 033,3

1 033,3

1 437

1 485,27

Година

Производст
во

Домати – от засятите 1 033,3 дка са реколтирани на 100%, получената продукция
възлиза на 1 485,27 тона, при отчетен среден добив – 1 437 кг/дка.
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ПИПЕР
Реколтирани
Година

Засяти площи

Площи

Среден
добив

дка

дка

кг /дка

Производс
т
во
тона

2010

578

578

313

180,65

2011

662

662

400

264,74

2012

747

747

481

359,63
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Пипер – реколтирани са всички 747 дка, получената продукция е 359 тона, при
отчетен среден добив – 481 кг/дка.
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КАРТОФИ
Реколтирани

Производст

Площи

Среден
добив

дка

дка

кг /дка

тона

2010

1 292

1 292

1 226

1 583,5

2011

1 417

1 417

879

1 245,6

2012

1 693,5

1 693,5

1 106

1 873,6

Година

Засяти площи

во

Картофи за реколта 2012 - засятите 1 693,5 дка са реколтирани напълно,
получената продукция възлиза на 1 873,6 тона, при отчетен среден добив – 1 106 кг/дка.
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Дини- от засятите 931 дка е получената продукция 1565,2 тона, среден добив – 1
681 кг/дка.
Пъпеши- от засятите 935 дка са реколтирани всички, получената продукция е 1
213 тона, при отчетен среден добив – 1 297 кг/дка.
Площите заети с фасул са 958 дка, полученото производство е 52,45 тона, при
отчетен среден добив от 55 кг/дка.
Засятата леща е 200 дка, произведената продукция е 13,6 тона, среден добив 68
кг/дка.
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4. ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ
КУЛТУРИ
4.1 . БРАКУВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ЗА 2012 ГОДИНА
Постъпили искания за бракуване в ОД ”Земеделие” гр. Бургас – 7 броя
Издадени заповеди и извършени комисии - 3 броя
Издадени протоколи от комисиите – 7 броя
Всичко декари бракувани трайни насаждения – 43,5 дка
дка

вид
тн

населено
място

28.03.2012

110029

10

ябълки
ябълки

Лозица

28.03.2012

110030

11.899

28.03.2012

110021

5.301

08.05.2012

110004

7.299

08.05.2012

729024

1.943

08.10.2012

140004

1.6

08.10.2012

100003

7.4

дата
заповед

община

комисия
дата

брой
брак
протоколи

Сунгурларе
30.03.2012

1

да

Лозица

30.03.2012

1

да

Лозица

Сунгурларе 30.03.2012

1

да

Сунгурларе 11.05.2012
ябълки
Сунгурларе
Сунгурларе
11.05.2012
ябълки
Сунгурларе
Лозица
09.10.2012
ябълки
Сунгурларе
Лозица
09.10.2012

1

да

1

не

1

да

1

да

Сунгурларе

ябълки
ябълки

Сравнение по
години

Лозица

комисии

Брой издадени
протоколи

Декари
бракувани ТН

2010

6

11

163,068

2011

4

4

61,66

2012

3

7

43,5

Брой

Бракуване на трайни насаждения
3

по години

заповед
№
РД 11043
РД 11043
РД 11043
РД 11052
РД 11052
РД 11228
РД 11228

имот
№

издадени протоколи

2

брой комисии

1
0

5

10

15

брой протоколи
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Бракувани трайни насаждения в декари
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4.2. ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО
В изпълнение на Заповед № РД 09-116/08.02.2012г. на Министъра на земеделието
и храните, 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 11-028/01.03.2012г., като резултатите се докладваха в края на периода. След
обсъждане на данните и анализ на работни съвещания на ОЕКЗ резултатите бяха
своевременно докладвани в МЗХ.
І етап – 10 % обследване в периода 19 до 23 март доклад до МЗХ с Изх. №
766/23.03.2012г.
ІІ етап – 10 % обследване в периода 17 до 21 април доклад до МЗХ с Изх. №
938/21.04.2012г.
ІІІ етап- 100 % обследване в периода 14 до 18 май доклад до МЗХ с Изх. №
1094/19.05.2012г.
ІV етап – 10 % обследване , 7-10 дни преди жътва до 22 юни 2012.г. доклад до
МЗХ с Изх. №.1217/20.06.2012г.
4.3. Обследване на щетите /от наводнения, градушки и др. природни бедствия/ по
основните земеделски култури:
Експертни комисии към всяка ОСЗ са сформирани със Заповед № РД 11028/01.03.2012 г., на Директора на ОДЗ. За територията на областта има издадени 128
констативни протокола за пропаднали на 100% площи в резултат на неблагоприятни
климатични събития. По-голяма част от издадените констативни протоколи са за щети
нанесени от измръзване – 118 бр. От измръзване са засегнати основно насажденията от
рапица (114 бр. конст. протоколи), следвани от ечемик (8 бр. конст. протоколи) и
пшеница (6 бр. конст. протоколи). За отчетният период има издадени 7бр. констативни
протоколи за 100% пропаднали площи от проливни дъждове, засегнали насаждения от
череши. Издадени са също 2 бр. констативни протоколи за щети нанесени от суша, както
и 1 бр. от наводнения.

5.АНАЛИЗ, ИЗВОДИ И ПРОГНОЗА ЗА СТРУКТУРАТА, ОЧАКВАНИТЕ ДОБИВИ
И РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО
Предсеитбена подготовка е извършена върху 1 109 106 дка, дълбока оран е
извършена върху 432 010 дка, а предсеитбено торене е извършено върху 43 300 дка с
фосфорни торове, върху 36 900 дка с калиеви торове и 125 240 дка с азотни торове.
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Прави добро впечатление увеличението на наторените площи преди сеитбата на
есенниците, през последните две години, особено през 2011 г.
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Предсеитбената подготовка в сравнение с 2011 година е с 56 556 дка повече.
Наторени са 60 800 дка по-малко с фосфорни торове, 7 760 дка по-малко с азотни торове
и 62 000 дка по-малко с калиеви торове. Дълбоката оран е с 45 825 дка повече от
предходната година.
До края на отчетния период на територията на областта са засяти 681 138 дка. пшеница, 282 461 дка. - ечемик, 4 750 дка. - ръж, 4 190 дка. - тритикале и 132 160 дка.
- маслодайна рапица. Есенниците заемат най – големи площи в община Карнобат
(пшеница – 187 900 дка., ечемик – 78 100 дка., ръж – 1 800 дка., маслодайна рапица –
42 750 дка), следват общините Средец, Камено и Бургас. За сравнение с хода на
сеитбената кампания за предходната година 2011/2012 са засяти: 603 360 дка – пшеница,
265 396 дка. – ечемик, 1 860 дка. – ръж, 4 975 дка. тритикале и 155 197 дка. - маслодайна
рапица. Общата площ на всички засяти есенници през предходната кампания възлиза на
992 345 дка.
В сравнение с миналата година се наблюдава увеличение на площите с пшеница с
около 87 000 дка., с ечемик с 12 000 дка., с ръж с 2 900 дка. Единствено са намалели
площите с маслодайна рапица с около 10 000 дка.
Отсъствието на влага в горните почвени слоеве значително ограничи и задържа
началните фази от вегетацията на засетите есенници. Поради тази причина покълването и
поникването на посевите в Бургаска област бе неравномерно.
Падналите валежи през втората половина на септември бяха без особен стопански
ефект. Изключение беше община Карнобат, където падналия на 24 септември дъжд от 40
l/m2 доведе до подобрение на условията за поникване на най-рано засетите зимни житни
култури.
През октомври се наблюдаваше драстично намаление и пълно изчерпване на
запасите от влага в горните и по-дълбоки почвени слоеве. Падналите значителни валежи
през последните три дни на месеца, увеличиха чувствително влагозапасите и подобриха
условията за протичане на началните фази от вегетацията на засетите есенници. На места
валежите през периода 27 – 30 октомври надвишиха до два, три пъти месечната норма
(Поморие 88 l/m2, Карнобат 91.8 l/m2, Бургас 122 l/m2 ).
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6. СПОРАЗУМЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА
2011/2012 ГОДИНА :
За стопанската 2012/2013 година – в периода май- септември по реда на чл.37 „в”
от ЗСПЗЗ са сключени 9 доброволни и 9 служебни разпределения.
Постъпилите искания за сключването на споразумения са 57 броя за общо 57
землища на територията на областта. Издадени бяха заповеди по чл.37в, ал.1 за състава на
комисиите по землища за 57 броя населени места на територията на областта. Изготвен бе
работен график, съвместно с ОСЗ и бяха проведени много и по няколко пъти работни
срещи по общини и по села. На тези срещи от страна на членовете на комисиите се
положиха неимоверни усилия в посока убеждаване на ползвателите относно ползата от
сключване на доброволно споразумение между тях и недостатъците на служебното
разпределение, което няма да е съобразено с тяхната воля. Проблемът при сключване на
доброволно споразумение се оказа невъзможността на ползвателите да достигнат до
разпределение на масивите за ползване по начин, който е приемлив за всички. А това е
така защото във всички землища е налице проблема „дублирани имоти” т.е. когато за
един и същи имот са налице повече от един договор. Дори и ОСЗ да изчисти проблема
служебно по правилата на закона, остава конфликт между ползвателите, а оттам и
липсата на воля да се споразумеят. Друг фактор оказващ отрицателно влияние върху
процеса на постигане на доброволно споразумение е заплащането на т.н. ”бели петна”.
Голяма част от заявленията за сключване на споразумения са оттеглени в момента в който
комисията представи на ползвателите данните за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.
Процесът на сключване на споразумения изисква много време и наличие на
човешки ресурси. Всички дейности се извършват ръчно, имотите се вкарват на ръка в
предоставения софтуер, следва изчистването на дублираните имоти и определянето на
границите на масивите за ползване. Изключително трудоемко е изготвянето на
предварителни регистри и всички необходими бази данни за всяко землище. Въпреки
трудностите всички необходими изходни данни са изготвени в срок и са предоставени на
комисиите и ползвателите.
За землища с одобрена и влязла в сила кадастрална карта при въвеждането на
декларациите по чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ в програмния продукт FPZ – ферма ползване
на ОСЗ се установи, че не е възможно да се импортират декларациите на ползвателите в
землищата с влязла в сила кадастрална карта и не е възможно да установят и изчистят
дублираните имоти и имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ т.н. бели петна.
Равносметката за областта е, че от общо 258 землища, са подадени заявления за 57
землища, от които за 36 броя землища процедурата беше прекратена по искане на
земеделските производители, за 1 землище /Бургас/ процедурата беше прекратена от ОД
”З”, поради обективна невъзможност да се изготвят необходимите изходни данни за
сключване на доброволно споразумение, и на финал са налице сключени 9 доброволни
споразумения и 9 служебни разпределения. Издадени са заповедите по чл.37в, ал.4 до
първи октомври и са публикувани на интернет страницата на дирекцията в
законоустановените срокове.
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Община

Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево

Справка за края на кампанията 2012/2013 :
Брой
Брой землища,
Брой
Брой
землища
за които са
землища, за
землища с
за които
сключени
които са
оттеглени
са
доброволни
изготвени
заявления
подадени споразумения
служебни
заявления
разпределения
за
създаване
на масиви
за
ползване
10
0
1
9
3
1
0
2
4
0
1 ЧСР
3
7
0
0
7
5
0
5
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
5
0
8
13
2
1
10
0
0
0
0
57
9
9
39

Допълнителна
информация

Общо :
В сравнение с плащанията от миналогодишната кампания, равносметката за
платените суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ е следната: Разпределените бели
петна и дължимите суми за предходната кампания за областта възлизат на 163 961.9 лв.
за 18 725.693 дка, от тях са платени и внесени в извънбюджетните сметки на общините
140 196.8 лв. За кампания 2012/2013г. са разпределени 17 228.197 дка на стойност
217842.96 лв., като същата сума е внесена в извънбюджетните сметки на общините.
СРАВНИТЕЛНА СПРАВКА
за плащания за имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (бели петна)
за стопански 2011/2012 и 2012/2013 години
ОБЛАСТ БУРГАС
община

СТОПАНСКА 2011/2012г.
площ (дка)

СТОПАНСКА 2012/2013г.

суми (лева)
по заповед

площ (дка)

разлика

разлика

плащане

плащане

2011/2012

2012/2013

Айтос

0

0

0

815.882

по заповед
25292.34

платени
25292.34

0

0

Бургас

369.908

11097.24

11097.24

902.422

31584.77

31584.77

0

0

Карнобат

550.393

11520.27

11520.27

0

0

0

0

0

Малко Търново

0

0

0

2352.805

5882.06

5882.06

0

0

Несебър

0

0

0

1101.015

37914.26

37914.26

0

0

17583.36

138715.2

114950.1

10564.957

97611.35

97611.35

23765.1

0.00

0

0.00

Средец
Сунгурларе
Общо за
област:

платени

суми (лева)

222.032

2629.19

2629.19

1491.116

19558.18

19558.18

18725.693

163961.9

140196.8

17228.197

217842.96

217842.96
23,765.10

-
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ІІ. ЖИВОТНОВЪДСТВО
1. БРОЙ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ОБЛАСТ БУРГАС 2012Г.
Към месец октомври 2012г. в
селскостопански животни:
говеда
– 27 985 / 4.70% /,
биволи
–
701 / 7.10%0/,
овце
– 174 225 /10.39% /,
кози
– 29 770 / 6.70% /,
свине
– 37 009 / 6.90% /,
птици общо
– 188 939 / 1.20% /
пчелни семейства – 51 267 / 7.66% /

Бургаска област се отглеждат следните видове
крави
биволици
овце майки
кози майки
свине майки

– 15 359 / 4.00%/
–
446 / 7.20%/
– 129 377 /10.37%/
– 17 695 / 5.70%/
– 2 933 / 6.20%/

ЗАБЕЛЕЖКА: Процентите след всяка цифра по-горе показват процентното съотношение
на животните в област Бургас спрямо общия брой животни за страната.
Брой животни в област Бургас 2012г
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През 2012г. се наблюдава се слабо увеличение на броя на говедата /27 985/ спрямо
2011г. /26 105/,или 7.2%. В същото време броят на млечните крави намалява с 4.5% до
13 022бр. за 2012г. при 13 638 бр. за 2011г., поради интерес към месодайни породи.
Общият брой на биволите нарасна с 7.5 % през 2012 г. Въведената схема за
национални доплащания в направление биволовъдство мотивира биволовъдите за
отглеждане на повече животни.
Отчита се ръст в броя на овцете, като общият им брой нараства с 2.1% в сравнение
с 2011 г., а този на овцете майки - със 1.7%.
Към края на 2012 г. броят на свинете - с 4.5%., което се обяснява с нарастването на
цените на фуража и фуражните компоненти, високите разходи за фураж и високата
неефективност при използването на фуражите, което е лимитиращ фактор за
нерентабилността в свиневъдството не кореспондиращите с изкупните цени на свинското
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месо. Една от причините за спада на броя на свинете майки е ограничаването на
пасищното им отглеждане в областта.
Към края на 2012 г. козите намалява с 9.7% спрямо година по-рано Козевъдството
в регионa е предимно с млечно направление. В козевъдството се наблюдава тенденция за
намаляване, както на стопанствата, така и на отглежданите животни в тях. Броят на
отглежданите кози в областта бележи тенденция на спад, което се дължи на липсата на
горска паша. Основна причина за това са екологичните поражения, които нанася пашата
на козите в горски и храстови масиви с млади насаждения. В бъдеще този брой ще бъде
оптималния за региона като се увеличава продуктивността им. Отглеждането на кози е
икономически по изгодно. Продуктивността им е по голяма от тази на овцете,
непретенциозността им по отношение на храненето ги прави все още атрактивни за
отглеждане. Намалението на броя на козите може да се обясни с по ниската изкупна
цената на месото и на млякото, както и отглеждането им в намаляващи на брой лични
стопанства свързано с демографския срив на много места в региона. Козевъдството има
голямото социално и икономическо значение защото дават препитание на много българи включително на безработни и социално слаби хора. Едно от предимствата на
козевъдството е, че при него се използва и трудът на непроизводителните членове на
семействата - възрастни хора и деца.
При общия брой на птиците намалението е с 52%, главно поради преустановяване
на дейността на Птицеферма «Авес-94» АД през 2012г. Причината е във въвеждането на
европейските изисквания за хуманно отношение към животните. Предходните две години
бяха критични години за птицевъдството с яйценосно направление, поради това че в края
на 2011г.изтече периодът за задължително въвеждане на забраната за използване на не
уголемени клетки при отглеждане на кокошки – носачки и необходимостта от инвестиции
в оборудването на птицефермите.
През 2012 г. пчелен мед е добиван от 51 267 броя пчелни семейства в област
Бургас - с близо 1.0% повече спрямо предходната година. Като цяло пчеларският сектор се
нуждае от внедряването на нови технологии, по-добър контрол на здравния статус на
пчелните семейства и мерки за подпомагане на реализацията на пчелните продукти.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1- БРОЙ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ПО ОБЩИНИ
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Животни по видове /брой/ към октомври 2012г.
В
В
т.ч.биво
Община Говеда т.ч.крави Биволи лици
Айтос
2 229
1 411
17
13
Бургас
1 684
2 688
29
28
Камено
760
501
179
151
Карнобат 4 607
2 688
0
0
Малко
335
Търново
Несебър
712
Поморие 1 096
Приморс
509
ко
Руен
6 738
Созопол
966
Средец
5 151
Сунгурла 2 840
ре
Царево
712
Общо: 28 339

Овце
17 898
6 760
2 480
29 715

В
т.ч.овце
майки
12 396
6 550
2 240
24 689

Кози
1 836
558
675
1 534

В
В
т.ч.св
т.ч.кози
ине
Пчелни
майки Свине майки Птици общо семейства
1 267
324
38
36 756
3 783
550
47
0
8 947
15 664
576
530
78
5 180
4 880
1 118 27 091 1 773
27 756
15 664

268

101

64

1 837

1 565

1 534

1 427

831

176

3 520

4 620

317
517
453

0
5
0

0
5
0

4 508
14 356
9 169

4 197
10 720
8 454

699
1 865
609

637
1 495
520

779
3 113
32

92
291
15

9 621
12 260
715

1 538
2 121
1 100

3 760
225
2 838
1 720

49
11
0
0

23
9
0
0

30 704
7 140
17 803
9 005

24 666
5 600
13 537
7 320

1 690
5 496
4 680
2 580

1 149
4 130
2 954
1 995

129
3 900
213
560

36
575
84
0

18 300
6 713
11 215
18 830

3 092
2 665
5 518
4 025

365

0

0

3 892

521

1 258

1 995

328

15

2 272

3 750

17 751

391

293

155 267

122 455

25 014

19 813

37 877

3 173

162 085

68 420
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2.БРОЙ ФЕРМИ ОБЛАСТ БУРГАС 2012Г.
По регистъра на фермите за производство на краве мляко на МЗХ, актуален към
01.11.2012г, в Бургаска област са регистрирани:
Ферми първа категория – 74 бр. /2.4% от 3072 за страната/
Ферми втора категория –
10 бр./2.0% от 485 за страната/
Ферми трета категория – 3 197 бр. – 8 499 крави,
ТАБЛИЦА: Брой категоризирани ферми за производство на сурово краве мляко и
отглеждани в тях животни за 2011г. -2012 г. в област Бургас

Групи
ферми
I
II
III

Октомври
2011г.

Октомври
2011г.

Октомври
2012г.

Брой ферми

Брой животни

Брой ферми

71
23
3 743

3 354
464
9 820

74
10
3 197

80

71

Октомври
2012г

Изменение

2012/2011г.

Брой
животни
4 334
189
8 499

Брой ферми

Брой
животни
29%
– 59%
–13.45%

4%
– 56%
– 14.58%

74

70
60
50
40
23
30
10

20
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0
Първа категория ферми
Брой ферми 2011г

Втора категория ферми
Брой ферми 2012г

Сравнявайки с предходната година, броят на фермите – първа категория се е
увеличил с 4%, а отглежданите в тях животни - с 29%.
В същото време, категоризираните ферми от ІІ-ра група намаляват с 56% - от 23бр.
през 2011 на 10бр. през 2012г., а отглежданите в тях крави – с 59%.
С Решение на Европейската комисия от м. декември 2011 г. периодът на дерогация
относно постигане на хигиенните изисквания към суровото мляко, заложени в Регламент
(ЕО) № 853/2004, бе удължен до края на 2013 г.
Намалява броя на фермите трета група 14.58%, а броя на животните в тях с 13.45%.
Това са фермите, на които им остава една година да се преструктурират, да преминат в
друго направление или да закрият дейност.
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По Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. има финансов
ресурс за постигане на хигиенните изисквания при производство на краве мляко чрез така
наречения гарантиран бюджет по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства”.
През 2011 г. и 2012 г. са определени периоди на прием на документи, насочени към фермите
от втора и трета група, с цел постигане стандартите за производство на качествено краве
мляко.
3. БРОЙ ЖИВОТНИ ПО ОБЩИНИ И ПО ЗАЯВЕНИ СХЕМИ НДК, НДЖ 3, НДЖ 4,
НДЖ 5, НДКМ 1, НДКМ 3
Община
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко
Търново
Несебър
Поморие
Приморск
о
Руен
Созопол
Средец
Сунгурлар
е
Царево
Общо:

Заявени животни за подпомагане по схеми и мерки за кампания 2012
ндкмз
НДК
НДЖЗ
НДЖ 4
НДЖ5
НДКМ1
НДКМ2
1
8 380
401
1
445
8
99
9
4
9
15 321
250
218
518
401
62
9
1
2 366
39
0
110
0
30
2
17 190
378
4
322
0
1
0
1
1
11
0
5
0
0
23
2
1
2
4 748
0
0
0
0
85
4
8 908
213
0
0
0
24
1
2 929
0
2
0
3
08
0
2
6
9 529
269
236
255
8
03
5
2
3 231
0
5
0
9
70
8
0
1
8 307
0
252
312
2
376
6
2
1
4 333
488
175
186
8
208
2
2
1 897
0
1
92
0
11
2
5
920

87 251

2 038

1

2 240

800

66
23
78
91
0
95
0
0
0
0
71
90
0

2 191

081

4.РАЗМЕР НА ПАСИЩА ЗАЯВЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ОБЩИНИ
На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за приложение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Заповед №РД46260/23.03.2012 г. на министъра на земеделието и храните и Заповед №РД11064/13.06.2012 г. на директора на ОД «Земеделие» - Бургас се проведе първа тръжна сесия
за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд в област
Бургас. Обявените за отдаване под наем земи от ДПФ с начин на трайно ползване
«пасища, мери» за област Бургас са с обща площ 5863,990 дка. Като резултат от
проведената тръжна сесия са сключени 4 договора в повече от предходната стопанска
година - два за община Камено с обща площ от 187, 886 дка и 2 за община Средец с обща
площ от 276,284 дка, за срок от пет години, или общо 4 договора за площ от 464,170 дка.
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За стопанската 2012/2013 г. се наблюдава завишаване на интереса на земеделските
производители към ползването на земеделски земи от държавния поземлен фонд с начин
на трайно ползване «пасища, мери», спрямо стопанската 2011/2012 година.
Прави впечатление не малкия размер на пасища и мери, неотдадени под наем или
аренда. Причината за това е негодност за подпомагане по СЕПП (силно охрастени,
залесени, попадащи в дерета)
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Мери и пасища- ОПФ /дка/
С договор за:
Община
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко
Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
Общо:

Площ / дка 1 година 3 години
32 774,23
0
36 537,81
425,26 1 870,00
12 350,00
0
0
82 732,00 11 215,00
0
34 777,00

0

21 118,83
0
37 726,00 1 676,00
6 955,00
0
33 134,69 1 102,40
7 886,28
0
78 258,05
0
51 689,00 14 950,00
9 614,25 1 917,65
445 553,13 36 867,25

0
0
0
0
0
0
421,023
0
0
2 291,03

5 години
5 580,94

Мери и пасища –ДПФ /дка/
Площ /
С
Свободни дка
договори Свободни

Обща площ
на пасища и Обща площ
мери
на пасища и
заявени за
мери
подпомагане заявени за
с договори подпомагане плюс/минус

0
4 120,00
29 627,00

27 193,00
34 242,55
8 230,00
41 890,00

1 025,61
279,87
2 445,38
0

0
0
537
0

1 025,61
279,87
1 908,38
0

5 580,94
2 295,26
4 657,00
40 842,00

4 963,60
9 242,50
5 832,30
34 664,70

15 705,00

19 072,00

215,82

0

215,82

15 705,00

5 825,30

6 022,96 15 095,87
0 10 000,00
0
0
0 32 032,29
1 902,05
5 984,23
47 421,82
1 020,11
8 690,00 28 049,00
0
7 696,60
119 069,78 196 263,09

11,11
987
0
614,63
115,25
0
5 180,00
0
10 874,67

0
4,67
0
175,55
11,68
0
380,14
0
1 109,03

11,11
0
0
0
0
0
0
0
1 532,42

6 022,96
1 680,67
0,00
1 277,95
1 913,73
47 842,84
24 020,14
1 917,65
153 756,14

3 276,00
9 994,80
3 960,30
11 476,80
11 886,80
105 462,70
25 433,50
2 144,00
234 163,30

-617,34
6 947,24
1 175,30
-6 177,30
-9 879,70
-2 746,96
8 314,13
3 960,30
10 198,85
9 973,07
57 619,86
1 413,36
226,35
80 407,16

- 73 -

5. ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЖ И ЧЛ.8 ОТ ЗАКОНА ЗА
ПЧЕЛАРСТВОТО :
В ОД”З” Бургас се поддържат следните регистри:
Регистър по Наредба №47/11.11.2003г., изм. ДВ. бр. 26/07.03.2008 г. за
производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и
отводки /рояци/ и реда за водене на регистър.
Регистър по Наредба №27/10.07.2002г., изм.ДВ. бр.46/16.05.2008г., съгласно
изменението пчеларите и през изминалата година продължават пререгистрация и
идентификация на пчелните кошери в ОДБХ-БАБХ.
Регистър по Наредба № 22/14.05.2004г за производство и търговия с чистопороден
и хибриден разплоден материал при птици.
Регистър по Наредба № 30/09.07.2004г. за правилата за производство и търговия с
чистопороден и хибриден разплоден материал при свине.
На територията на областта има одобрени 7 бр. изкупвачи на краве мляко.
През изминалия период са издадени дубликати на млечни квоти, връчени са 1230
броя уведомителни писма за отнети и редуцирани квоти от Националния резерви. През
периода са направени разгласи в кметствата, местните радиомрежи, асоциациите и са
давани консултации на фермерите относно кандидатстването за допълнителни квоти,
процедурата за закупуване на квоти, продажба на квоти,и отказ от квоти.
В изпълнение на чл.36 от ЗП със Заповед на Директора на ОД „Земеделие” са
изградени постоянните общински комисии за осъществяване на профилактиката на
заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне.
Със Заповед № РД 09-388/16.05.2011 г. на Министъра на земеделието и храните е
упълномощено длъжностно лице от ОД „З” за съставяне на актове за извършени
нарушения по Закона за пчеларството.
6. АНАЛИЗ, ИЗВОДИ И ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Все още не са уточнени параметрите на Програма за развитие на селските райони –
програмен период 2014/2020
Общият поглед върху програмния период на Европейската комисия относно
предложението за регламент по програмата за развитие на селските райони от
Европейския земеделски фонд предвижда през новият програмен период да няма
приоритетни оси както до момента. Европейският съюз стимулира интегрираните
инвестиции, като отделните единични мерки са разработени така, че да се подпомагат
взаимно. По стълбовете на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за програмния
период ще бъдат отпуснати 317,2 млрд. EUR за стълб І и 101,2 млрд. EUR за стълб
ІIСтълб I обхваща директните плащания и пазарните мерки, осигуряващи основно
годишно подпомагане на доходите на селскостопанските производители в ЕС и
подпомагане в случай на специфични смущения на пазара, а стълб ІІ обхваща развитието
на селските райони, при което държавите-членки изготвят и съфинансират многогодишни
програми в обхвата на една обща рамка. Нов момент в програмния период е, че
всички видове инвестиции във физически активи (материални и нематериални активи) ще
бъдат обхванати от една мярка.
Така ще бъде много по-лесно за бенефициентите (земеделските стопанства) да
планират и осъществяват интегрирани проекти с повишена добавена стойност. Държавите
– членки ще определят праг за земеделските стопанства, които отговарят на условията за
предоставяне на помощ за инвестиции, свързани с подпомагане на жизнеспособността на
стопанствата.
През новият програмен период ще бъде стимулирано и създаването на схеми за
качество на селскостопанските продукти и храни. Ще бъде предоставяна помощ на
селскостопанските производители, участващи в такива схеми. Финансирането ще се
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отпуска като годишно поощрение с максимален годишен размер за едно стопанство до 3
000 евро.
Според публикувания преди няколко месеца Междинен анализ на „Перспективи за
развитие на животновъдния сектор до 2014г., бюджетът за подпомагане на
животновъдството с европейски и национални средства между 2012 и 2014 г. се очаква да
нараства след 2012 г. средно с близо 10% годишно. Очакванията са, че през 2014 г. ще
има нарастване на броя на животните, увеличена продукция от сектора, по-високи доходи
за фермерите. Очаква се преструктурирането да доведе до концентрация на
производството и развитие на месодайното животновъдство. В края на 2014 г.
стопанствата ще бъдат по-малко спрямо 2012 г., но отглежданите в тях животни ще се
увеличат заради преориентацията от млечното към месодайното направление. В
говедовъдството ще се ускори процеса на отговарящите на изискванията за първа група
ферми ще преминат в тази група. Окрупняването на фермите ще продължи с по големи
темпове. Производството и средната продуктивност, ще бележат тенденции към
увеличение, като все повече ферми ще прилагат зоохигиенните и ветеринарните
изисквания изисквания на европейското законодателство. След изтичане на
дерогационния период за привеждане на млечните ферми с изискванията на ЕС за сграден
фонд, оборудване и качество на суровото мляко в края на 2013 г., част от фермерите ще се
окажат в невъзможност да се приведат в синхрон с изискванията и ще се ориентират в
отглеждане на други животни, или ще пренасочат дейността си към отглеждане на
месодайни говеда.
Планът е да се продължи през следващия програмен период мярката за
модернизиране на земеделски стопанства, като се отговори на продължаващия интерес
към покупката на машини. Предвижда се равен достъп да имат и трите сектора зърнопроизводство, зеленчукопроизводство и животновъдството, като се даде предимство
на вторите две, за да се "изравнят" с производителите на зърно, които досега бяха
основните ползватели на парите.
Предвиждат се повече пари и за пчеларство, което досега не е било приоритет,
както и ще се разработят специални програми за слабо развитите райони - Северозападна
България и Родопите. Европейската комисия предлага от 2014 г. в понятието „пасище“ да
се включат и други растения освен треви, които са подходящи за пасене от животните. По
този начин много по-голяма част от пасищата в страната ни ще могат да получават
субсидии. За 2012 г. са заявени за подпомагане едва 38% от всичките близо 9 млн. дка
постоянни пасища у нас. Друга част от мерките за опазване на пасищата е задължаване на
общините да ги отдават за поне 5 години. Така наемателите ще имат стимул да
инвестират в доброто им състояние и едновременно с това да кандидатстват за средства
по агроекология, където се изисква 5-годишен ангажимент. Предвижда се и
идентифициране на постоянните пасища в страната. Това ще са парцели, на които се
отглежда трева или други тревни фуражни култури, за срок от поне пет последователни
години. Ще се въведе и законово задължение за поддържане на постоянните пасища в
същия размер и географско положение и задължение за преобразуване на земи в пасища
при намаление на пасищата на индивидуално ниво. За отчитане на спецификите в
различните части на страната предстои и въвеждане на по-ясни и благоприятни за
стопаните регионални критерии за допустимост на пасищата. Сред тях са:включване на
животновъдите в ПП Рила и ПП Странджа като бенефициенти по направление
„Пасторализъм“, комбиниране на няколко плащания за една и съща площ (напр. НАТУРА
2000 и агроекология) и облекчаване на санкциите при установяване на нарушения.
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III ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ:
Една от дейностите на ОД „Земеделие” – Бургас е да подпомага дейността на
дирекция „Хидромелиорации” в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) при
осъществяване на функциите й на територията на област Бургас.
Редица проблеми белязаха изминалата 2012 г. относно дейността, свързана с ХМФ в
област Бургас – небалансирани климатични условия, изразяващи се в краткотрайни, но
обилни валежи, последвани от дълготрайно засушаване, недостатъчен финансов ресурс за
поддръжка на хидромелиоративните съоръжения (ХМС), ниския интерес към напояване и
амортизирането на съоръженията за напояване и отводняване.
Хидромелиоративният фонд се дели на две основни групи – за напояване и за
отводняване, всяка от които е със своето огромно значение за развитието на земеделието.
Напояването представлява основен фактор и ефективно средство за ограничаване
или предотвратяване на стресовото въздействие на засушаването върху земеделските
култури и за гарантиране получаването на стабилна растениевъдна продукция през
различните в климатично отношение години, но в същото време отводняването е от не помалко значение, като за Бургаска област то заема основен дял и създава най-големи
проблеми.
Хидромелиоративният фонд (ХМФ) на територията на област Бургас се стопанисва
от „Напоителни системи” ЕАД, клон Черно море и от общините. Учредените сдружения
за напояване придобиват правото на ползване или на собственост върху част от обектите
от ХМФ. В допълнение общините и „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море отдават
стопанисвания от тях ХМФ под наем на частни лица. Така практически ползватели на
съществуващия ХМФ на територията на област Бургас представляват 4 типа, всеки с
различен положителен и негативен принос към общото състояние, поради различни
интереси и видове дейности.
1. Сдружения за напояване (СН):
ОД „Земеделие” – Бургас оказва експертна помощ на регистрираните и желаещите
да се регистрират Сдружения за напояване, съгласно Закона за сдруженията за напояване,
извършва контрол на дейността напояване и поддръжката на ХМФ, с право на ползване
или собственост на Сдружения за напояване.
На територията на област Бургас има регистрирани 9 (девет) Сдружения за напояване:
Сдружение за
Регистрирана
Заявена
Заявена
Допълнителни
напояване
напоявана
напоявана
напоявана
бележки
площ
площ (за 2012
площ (за 2013
г.)
г.)
СН „Права река”
1722,68 дка
200 дка
200 дка
с. Грозден, общ.
Сунгурларе
СН „Съединение”
5450 дка
500 дка
500 дка
гр. Българово, общ.
Бургас
СН „Момина църква”
283 дка
160 дка
210 дка Не
е
осъществявано
с. Момина църква,
напояване през
общ. Средец
2012 г.
СН „Зорница”
681,518 дка
150 дка В процедура на Не
е
ликвидация осъществявано
с. Зорница, общ.
напояване през
Средец
2012 г.
СН „Златна праскова”
2100 дка
500 дка
500 дка
с. Драганци, общ.
Карнобат
СН „Карнобатски
559,331 дка
119 дка
119 дка
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води”
гр. Карнобат, общ.
Карнобат
СН „РъжицаРазбойна”
с. Разбойна, общ. Руен
СН „Камчия”
с. Планиница, общ.
Руен
СН „Язлата”
с. Ново Паничарево,
общ. Приморско

1114 дка

550 дка
(служебно)

550 дка
(служебно)

2250 дка

400 дка

400 дка

819,75 дка

120 дка

100 дка Не
е
осъществявано
напояване през
2012 г.

* СН „Златна праскова” отдава под наем язовир „Памуклията” с Договор от 12.12.2011
г.;
* СН „Момина църква” не осъществява напояване, поради липса на заявки. Развива
дейност риборазвъждане;
* СН „Зорница” не осъществява напояване, поради невъзможност да възстанови
съществувалите напоителни канали. В процедура по ликвидация;
* СН „Язлата” не осъществява напояване през 2011 г. и 2012 г. поради проблеми с
придобиване на язовира и липса на заявки. Предвидените 100 дка за 2013 г. е ново
засадена овощна градина. Язовирната стена на яз. „Язлата” е в лошо състояние. В
момента е въведен авариен режим на постепенно изпускане. Напояване ще се допусне
след ремонтиране на съоръженията.
* До този момент всички СН не са или са предали частични отчети за извършеното
напояване през 2012 г. Със заповед на директорката на ОД „Земеделие”-Бургас, на всички
СН в област Бургас ще им бъде извършена проверка по установен график до края на
месец януари 2013 г.
През изминалата 2012 г. 1 (едно) СН е проявило интерес за регистрация:
- СН „Дрянковец”, с. Дрянковец, общ. Айтос – Заявление с непълна документация. В
момента е в процедура на изготвяне на пълна документация и изясняване на възможната
напоявана площ;
През изминалата 2012 г. 3 (три) СН са били в процедура за учредяване:
- СН „Церковски”, с. Венец, общ. Карнобат – Напоявана територия – 7293,483 дка.
След две проведени учредителни събрания, уставът е върнат за коригиране и
прегласуване. Предстои ново учредително събрание за приемане на нов устав.
- СН „Чеирите”, с. Крумово градище, общ. Карнобат – Напоявана територия – 2565,003
дка. Невъзможност за учредяване поради липса на кворум.
- СН „Червен Мискет – с. Черница” – Напоявана територия – 5284 дка. Предстои
учредително събрание.
Сдруженията за напояване в област Бургас се затрудняват с поддръжката на
стопанисвания хидромелиоративен фонд, като причина за това е липсата на финансов
ресурс. От една страна напояваните площи са далеч по-малко от предварително заявените
при регистрирането на сдруженията, а от друга страна в голям процент от случаите
ръководителите на сдруженията срещат затруднения при събирането на дължимите суми
от водоползвателите. Налице е интерес от страна на земеделски производители за пълно
възстановяване на съществуващия ХМФ и неговото разширяване при условие на
облекчаване на нормативната уредба – изисквания при учредяване и управление на
Сдружения за напояване, даване на възможност за стопанисване на обектите от ХМФ,
държавна собственост, както и осигуряване на финансов ресурс по програми за развитие
на ЕС.
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2. „Напоителни системи” ЕООД, клон Черно море, ХТР Бургас:
За никого не са тайна проблемите на дружеството последните години, чието
проявление виждаме днес. „Напоителни системи” имат отговорност към съществуващия
държавен ХМФ, включващ инфраструктура за напояване и отводняване.
И в двете направления положението със съществуващите обекти е тежко, а основен
проблем е финансирането.
- НАПОЯВАНЕ: в приложената таблица от напоителния сезон за 2012 г.
(осъществен от „Напоителни системи” ЕАД, клон Черно море, ХТР Бургас), ясно се
вижда слабата използваемост на съществуващия ХМФ днес.
Полята площ
Поляти Култури
царевица
зеленчуци
трайни насаждения
други култури
Общо

поливодекари
230
246
713
2389
3578

Водни обеми
м³
23000
16593
38887
238975
317455

Стойност в лв
/без ДДС/
5290.00
6381.39
8944.01
100369.5
120984.90

Посочените данни са при 178413 дка годни площи. В посочените данни, в графа
„Други” фигурират поляти площи в к.к. Слънчев бряг – зелени площи.
Същият проблем е и при Сдруженията за напояване – много по-малко напоявани от
реално годните регистрирани площи.
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.
- ОТВОДНЯВАНЕ: Най-сериозен и най-спешен е проблемът с отводняването и
изградената за целта инфраструктура. Поддръжката на тези обекти е скъпа и изисква
непрекъснати грижи, каквито в този момент не се извършват. Към днешна дата има един
аварирал обект – Отводнителна помпена станция Гълъбово, община Поморие, където
е необходимо освен възстановяване на помпената станция, и допълнително подобряване
на ефективността на каналната мрежа за отвеждане на водните маси.
Проблемно е състоянието в ОС Димчево и ОС Новоселци, където през изминалата зима
бяха наводнени земеделски земи.
За състоянието на всеки един обект има налична информация, изготвена от специалист в
„Напоителни системи” ЕАД клон Черно море.
През изминалата година под контрола на ОД „Земеделие” Бургас, бяха извършени
ремонтни дейности, финансирани от Междуведомствената комисия - Корекция на р.
Драчево дере, община Средец и Корекция на р. Дяволска, община Приморско, като в
техни участъци бяха възстановени скъсани и обрушени диги, и беше извършено частично
почистване на храсти и дървета.
Направен е проект за възстановяване на обрушване и насипване на участък от дясна
предпазна дига на Корекция на р. Хаджийска в участъка на помпени станции Тънково 1 и
2.
Успоредно с работата по възстановяване на вече компрометирани участъци са открити и
нови такива, голяма част от които са вследствие на умишлена човешка дейност –
Скъсване на лява дига на р. Дяволска, изкопни работи в бермата на лява дига на р.
Дяволска, Скъсване на дясна дига на Северен скатов канал.
Във връзка с осъществяването на контрол върху дейността ОПВВВ, но липсата на
Договор между „Напоителни системи” ЕАД и МЗХ, въз основа на който се изготвят и
заверяват справки-отчет, същите не се съгласуват от ОД „Земеделие”-Бургас за 2012 г., но
се приемат за информация.
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За 2012 г. до този момент са представени справки-отчет за периода януари-септември
като общата сума Разходи възлиза на 231295,88 лв. срещу 295611,69 лв. за същия период
през 2011 г. За ел. енергия разходите са 85013,25 лв. срещу 64076,35 лв. за същия период
през 2011 г.
Комплексни и значими язовири – публична държавна собственост
На територията на област Бургас се намират два комплексни и значими язовири –
яз. Ахелой и яз. Порой: Публична държавна собственост.
Проблем продължава да бъде въпросът с охраната. Задълженията за охраната бяха
прехвърлени на „Напоителни системи” ЕАД, но остава неясно какво е положението им.
При извършвани периодични проверки е констатирано, че на яз. „Ахелой” има поредовно присъствие на охранители в сравнение с тези на яз. Порой.
Проблем продължава да бъде състоянието на пропаднал участък от язовирната стена на
яз. Порой, който е следен непрекъснато от експертите на „Напоителни системи” ЕАД.
Други дейности, в които гл. експерт “Хидромелиорации” участва с
професионално мнение:
- Участие в междуведомствена комисия (2 пъти годишно), която да извърши
проверка по състоянието и правилната експлоатация на водностопанските системи и
водни обекти, засегнати от вредното въздействие на водите – при извършената проверка
се констатира, че обектите са в задоволително състояние. Бяха направени предписания
към стопаните за почистване на язовирните стени и поддържане на водното ниво на
водните обекти. През изминалата година комисията проверяваше и състоянието на
предпазните диги и речните корита на реки, пряко застрашаващи населени места и
инфраструктурни обекти. Главният проблем при всички обекти е обрастването с растения
и дървета в речните корита и по мокрия откос на предпазните диги.
- Участие в работна среща в дирекция „Хидромелиорации” към МЗХ с експерти
„Хидромелиорации” от ОД „Земеделие” от цяла България относно промени в
Закона за сдруженията за напояване.
- Експертно съдействие при сигнали и жалби за наводнени земеделски площи, и
други оплаквания, свързани с вредното въздействие на водите или водностопански
обекти, собственост на МЗХ.
3. Актуване на водностопанските системи и съоръжения – публична
държавна собственост по чл. 13, ал. 1 от Закона за водите
До този момент са установени 645 имота, от които АПДС (Акт за публична
държавна собственост) са съставени за 220 имота, за 96 имота са подадени предложения.
През следващата година предстои актуване на останалите 327 имота, от които за 176 е
необходимо да се отстранят грешки в КВС, а 151 са част от кадастралната карта,
поддържана от Агенцията по картография и кадастър, и процедурата е по-сложна, където
е необходимо да се заплати издаването на скица и отстраняването на грешки в КК.
РАЗДЕЛ: ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – БУРГАС
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
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администрация в ОД»З» Бургас е организирана в дирекция "Административно-правна,
финансово-стопанска дейност и човешки ресурси". В тази дирекция са предвидени 8
служители: директор и: 1-гл. счетоводител, 1 – гл. юрисконсулт, 1- ст. юрисконсулт 1 – ст.
счетоводител ,1 – ст. счетоводител ЧР, 1 – ст. експерт деловодител и 1 изпълнител.
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на
правомощията на директора. По утвърдено щатно длъжностно разписание в главната
дирекция са предвидени главен директор и: 6 - гл. eксперти, 7 – ст. експерти, и 1 – мл.
експерт. В състава на тази дирекция са включени и 11 общински служби по земеделие и
един офис.
На територията на област Бургас, общинските служби по земеделие са 10 с три
офиса, а именно:
ОСЗ Айтос с общ брой служители 5:
началник
гл. експерт
–1
ст. експерт
–2
и гл. специалист – 1,
от които 4 работят по служебно правоотношение и един по трудово правоотношение.
Всеки един от тях притежава висше образование.
ОСЗ Бургас със офис Малко Търново с общ брой служители 6:
началник
гл. експерт
–2
ст. експерт
–3
Всички са назначени по служебно правоотношение. Всеки един от тях притежава
висше образование.
ОСЗ Камено с общ брой служители 4:
началник
ст. експерт
–1
мл.експерт
–1
и гл. специалист – 1
от които 3 работят по служебно правоотношение и един по трудово правоотношение.
Тримата служители притежават висше образование, а изпълнителят средно специално
образование.
ОСЗ Карнобат с общ брой служители 7:
началник
гл. експерт
–1
ст. експерт
– 4,
специалист
–1
от които 6 работят по служебно правоотношение и един по трудово правоотношение.
Само специалиста е със средно образование.
ОСЗ Несебър с общ брой служители 3:
началник
гл. експерт
–1
мл.експерт
– 1,
от които 3 със служебно правоотношение. Всеки един от тях притежава висше
образование.
ОСЗ Поморие с общ брой служители 5:
началник
гл. експерт
–1
ст. експерт
–2
и гл. специалист – 1,
от които 4 по служебно правоотношение и един по трудово правоотношение. С
изключение на гл. специалист, всички други притежават висше образование.
ОСЗ Руен с общ брой служители 6:
началник
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гл. експерт
–1
ст. експерт
–1
мл. експерт
–2
и гл. специалист – 1,
от които 5 по служебно правоотношение и един по трудово правоотношение. С
изключение на гл. специалист, всички други притежават висше образование.
ОСЗ Созопол с общ брой служители 3:
началник
ст. експерт
–1
мл.експерт
–1
Всеки един от тях притежава висше образование.
ОСЗ Средец с общ брой служители 5:
началник
гл. експерт
–1
ст. експерт
–1
мл.експерт
–1
гл. специалист – 1,
от които 4 по служебно правоотношение и един по трудово правоотношение. С
изключение на гл. специалист, всички други притежават висше образование.
ОСЗ Сунгурларе с общ брой служители 6:
началник
гл. експерт
–2
мл.експерт
–2
гл. специалист – 1,
като всички работят по служебно правоотношение. Всеки един от тях притежава висше
образование с изключение на гл. специалист.
ОСЗ Приморско-Царево с общ брой служители 3:
началник
гл. експерт
–1
ст. експерт
– 1,
Утвърденото длъжностно разписание за Областна дирекция „Земеделие” Бургас от
01.08.2012г. е за 78 служители, както следва:
Директор - 1;
Главен секретар - 1;
Обща администрация – 8;
Специализирана администрация – 15;
Общински служби по земеделие – 53;
През 2012г. са проведени 5 конкурсни процедури, от които само една конкурсна
процедура е приключила без класиране, останалите процедури са приключили с
класиране и назначаване на кандидат.
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ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – гр.БУРГАС
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II.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ФОНДОВЕ ЗА 2012 г.

БЮДЖЕТА

И

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ

СМЕТКИ

И

ПРИХОДНА ЧАСТ
1. Собствени приходи
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на ОД „Земеделие” - Бургас за
периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 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., както и реализирани
приходи от отдаване под наем и аренда на земеделски земи от държавен поземлен фонд.
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 и др.
Приходите, събирани от Областна дирекция „Земеделие” са на основание:
чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ изразяващ се в упражняване правата на
собственик на Министъра на земеделието и храните върху земите от ДПФ, отдавайки ги
под наем, аренда и др.;
чл. 34, ал. 8 от ЗСПЗЗ за неправомерно ползване на земи от ДПФ по
заповед на директора на ОД ”Земеделие”;
чл.37 в, ал. 10 от ЗСПЗЗ по договори за едногодишно ползване на земи.
С предоставения бюджет за 2012 г. и последващи корекции във връзка с
предоставено капиталово дарение, в приходната част на бюджета на ОД „З” Бургас за
2012 г. са одобрени приходи в размер на 572 100 лева.
За периода 01.01.2012 - 31.12.2012 г. ОД „Земеделие” – Бургас отчита приходи в
размер на 866 842 лева както следва:
От такси, съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по
поземлената собственост – Приложение 1 към чл.1 от ПМС 286 от 10.07.1997 г. в размер
на 542 647 лв., отразени в & 25-01 „Такси за административни и други услуги и
дейности”. Процентното отношение на приходите събрани от общинските служби по
земеделие в област Бургас към общите приходи може да се представи по следния начин:
Реализирани приходи от такси от ОСЗ в област Бургас
за 2012 година

Айтос
офис Малко Търнов о
Руен
Царев о

Бургас
Несебър
Созопол

Камено
Поморие
Средец

Карнобат
Приморско
Сунгурларе

От отдаване под наем и аренда на земеделски земи от държавен поземлен
фонд в размер на 284 080 лв., отразени в & 24-06 „Приходи от наеми на земя”;
Приходи от лихви в лева по банкови сметки в размер на 26 лева, отразени
по & 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки”;
От глоби, санкции, неустойки, на основание издадени заповеди на
Директора за владеене на земи от ДПФ без правно основание, в размер на 46 520 лв.,

отразени в & 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и
начети”;
От продажба на бракувани материали, отразени в & 36-19 „Други
неданъчни приходи” – 9 лв.
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните
предприятия, съгласно чл.248 от ЗКПО в размер на (8 540) лева.
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната в
размер на 2 100 лева.
Общо изпълнение на плана за приходите към 31.12.2012 г. е 151,52 %.
Освен посочените по-горе приходи, принадлежащи на ОД „Земеделие” –
Бургас, към 31.12.2012 година са реализирани приходи, постъпващи по банкова
сметка на МЗХ както следва:
заплатени такси по чл. 30 от ЗОЗЗ в размер на 924 550,98 лева, за влезли
в сила 92 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 площи по
реда на чл.27, ал. 8 в размер на 2 156 802,82 лв. както следва:
- чл. 27, ал. 6 - 7 бр. на стойност 56 620,22 лв. – закупуване с лева;
- чл. 27, ал. 6 - 94 бр. на стойност 1 903 072,60 лв. – закупуване с ПКБ;
- чл. 27, ал. 8 – 7 бр. на стойност 197 110 лева – закупуване с лева.
Общият размер на приходите, реализирани в ОД „Земеделие” – Бургас към
31.12.2012 г., възлизат на 3 948 195,80 лева.
2. Сравнителен анализ
Поради влизане в сила на ЗИД на ЗОЗЗ, обн. ДВ, бр. 39/20.05.2011 г. чл. 17,
ал.1, т. 1 – комисиите към ОД „Земеделие” разрешават промяна предназначението
на земеделска земя единствено за имоти с площ до 50,00 дка от V до Х категория,
неполивни, ОД „Земеделие” Бургас отчита намаление на общия размер на
приходите спрямо данните за предходната 2011 година с 807 062 лв., което в
процентно отношение представлява 16,97 %.
Съотношението по видове основни приходи за последните три години е
представено в следната таблица:

В лева
Сравнение по
години
2010 г.

Приходи
Приходи от
от такси, наеми, аренда
съгл.
за ползване на
ТТСОПС земи от ДПФ
376 204
434 234

Приходи от
заплатени
такси по чл.
30 от ЗОЗЗ
2 945 930

Приходи от продажба
на прилежащи и
свободни площи – чл.
27, ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ
979 398

2011 г.
2012 г.

458 125
542 647

351 170
284 080

2 221 486
924 551

1 745 414
2 156 803

Процентно
изменение
спрямо 2011 г.:

+ 18,45 %

-19,10 %

-58,38 %

+23,57 %

2.1. Приходи от такси, съгл. ТТСОПС
След направения анализ и видно от приложената таблица, ОД „З” Бургас отчита
завишение в приходите от такси с 18,45 % спрямо 2011 г., дължащо се на следните
основни причини:
През 2012 г. се наблюдава увеличение на заявените и изпълнени услуги от
ОСЗ, във връзка с издаване на актове за държавна собственост на имоти от Държавен
горски фонд и издаване на актове за общинска собственост, за имоти собственост на
общините и последващо вписване в КВС;
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През 2012 година поради подновяване на договори за ползване на земи, под
наем, собственост на юридически и физически лица, както и тяхната регистрация в ОСЗ,
са заявени голям брой услуги, съгл. ТТСОПЗ в общинските служби по земеделие;
През 2012 година се наблюдава завишение на извършените покупкопродажби на земи и смяна на собственици, което води и до завишение на заявените
услуги, съгл. ТТСОПЗ;
Наблюдава се тенденция от увеличаване на заявени бързи услуги,
извършвани от ОСЗ, които се заплащат в двоен размер, съгл. ТТСОПЗ.
2.2. Приходи от наеми, аренда за ползване на земи от ДПФ
Въпреки проведените две тръжни сесии за отдаване на земи от държавен поземлен
фонд под наем и аренда, през 2012 година се наблюдава намаление на стопанските
приходи от наем с 19,10 %.
През 2012 година част от имоти от ДПФ бяха включени в търг за продажба на
притежатели на ПКБ с обща площ в размер на 14 317,903 дка. Същите не се включиха в
проведените две тръжни сесии за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ, което
неминуемо доведе до намаляване на приходите през 2012 година.
2.3. Приходи от заплатени такси по чл. 30 от ЗОЗЗ
През 2012 година ОД „Земеделие” Бургас отчита намаление на приходите от
заплатени такси по чл. 30 от ЗОЗЗ спрямо 2011 година с 58,38 %.
Във връзка с изменение и допълнение на чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ (изм. - ДВ, бр.
43 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) промяната на предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на
земята и целите на промяната от комисии към областните дирекции "Земеделие" - когато
исканата площ е до 50 дка от пета до десета категория или не е поливна и земята е в
землищата на населените места на територията на съответната област.
Тази промяна в нормативната уредба, както и завишените изисквания, съгл.
изменение на ППЗОЗЗ /ДВ, бр. 35/08.05.2012 г./ и стриктното спазване на чл. 17 от ЗУЧК,
доведе до намаляване на броя на постъпилите предложения за утвърждаване на площадка
за проектиране на обекти и/или промяна предназначението на земеделски земи, както и
увеличения брой на отложени такива спрямо 2011 г.
Посочените промени в нормативната база, както и по-ниските държавните такси
при имоти от пета до десета категория, неминуемо доведе и до намаление на отчетените
приходи от заплатени такси по чл. 30 от ЗОЗЗ.
2.4. Приходи от продажба на прилежащи площи по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ и
свободни площи в стопански дворове по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ
Най-висок ръст на изменение на приходите спрямо 2011 година бележат
приходите от продажба на прилежащи и свободни площи по реда на чл. 27, ал. 6 и 8
от ЗСПЗЗ – 23,57 %. Основни причини за това са:
Извършена актуализация на преписки, които не са били в движение поради
не доокомплектоване с необходимите документи или не приключили през 2011 г. Въз
основа на издадени 125 бр. заповеди по реда на чл.45а от ППЗСПЗЗ с разрешение за
закупуване на прилежащите площи, се изготвиха 101 броя договори за покупко-продажба
на държавна земя – частна държавна собственост;
Поради завишен интерес от закупуване на свободни площи в стопански
дворове по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и след предварително съгласие от МЗХ, през 2012
година се проведоха два търга за 16 бр. имоти за сумата от 197 110,00 лв.
Сравнителния анализ на сключените договори за продажба на прилежащи и
свободни площи, по реда на чл. 27, ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ за периода 2010 до 2012 година,
може да се представи със следната сравнителна таблица:
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Сключени договори за продажба на
прилежащи и свободни площи по реда на
чл.27, ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ
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РАЗХОДНА ЧАСТ
С предоставения бюджет по политики и програми и ЕБК за 2012 г. на Областна
дирекция “Земеделие” Бургас и последващи корекции във връзка с извършени разходи за
поддържане на картата за възстановената собственост по параграф 1020 „Разходи за
външни услуги” и във връзка с предоставяне на допълнителни средства за дейности по
Кампания 2012 за директни плащания се утвърдиха следните разходи по
политика “Земеделие и селски райони”
програма „Земеделски земи”
Разходи за персонала 768 214 лв.
в т.ч.
заплати и възнаграждения на персонала, нает по
трудови и служебни
правоотношения - 548 625 лв.
други възнаграждения и плащания на персонала - 52 346 лв.
задължителни осигурителни вноски от работодатели – 167 243 лв.
Разходи за издръжка – 236 996 лв.
Капиталови разходи – 51 967 лв.
Общият размер на направените разходи за период от 01.01.2012 до 31.12.2012 г. са
на стойност 1 057 177 лв., в т. ч:
1. Заплати, възнаграждения и социално осигурителни вноски – 768 214 лв., в
това число:
- за заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни
правоотношения – 548 625 лв.;
- за други възнаграждения и плащания на персонал и заплати по извънтрудово
правоотношение – 52 346 лв.,
в т.ч.:
разходи за възнаграждения по извънтрудово правоотношение – 17 953 лв.
(в т. ч. за извършени продуктови анкети – 8 454 лв.);
обезщетения по чл. 61; чл. 106, ал. 2 и 3 от ЗДСл; чл. 222, ал.3; чл. 224, ал. 1
и 2 от КТ – 7 132 лв.
- за социално осигурителни вноски от работодател по трудови, служебни и
извънтрудови правоотношения – 167 243 лв.
2. Издръжка за дейността на ОД „Земеделие” – Бургас - 236 996 лв., в това
число:
- постелен инвентар и облекло – 2 525 лв.
- вода, горива, електроенергия – 50 509 лв.
- материали и консумативи – 65 378 лв.
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- външни услуги- 100 693 лв., в т.ч. изплатени разходи на фирми, извършващи
технически дейности по поддържане на КВС в размер на 19 028 лв.;
- текущ ремонт – 5 399 лв.
- платени данъци, мита и такси- 4 810 лв.
- командировки в страната – 4 899 лв.
- разходи за застраховки – 694 лв.
- разходи за глоби, неустойки, нак. лихви; др.фин.услуги – 2 089 лв.
Видно от посочените данни, с най-голям относителен дял са разходите за заплати и
възнаграждения, представляващи 51,90 % от общите разходи. Разходи за други
възнаграждения и плащания - 4,95 %. Разходите за издръжка са в размер на 22,42 % от
общите разходи.
През 2012 година ОД „Земеделие” Бургас извърши текущ ремонт на
административните сгради, в които се помещават Общински служби по земеделие
Карнобат, Руен, Сунгурларе. Подмениха се подови настилки, изгради се преградна стена
между две помещения, като това значително подобри условията на работа на служителите
и доведе до няколкократно редуциране на разходите за ел. енергия, необходима за
отопление през зимния период.
Извърши се текущ ремонт на санитарни възли в ОСЗ Бургас и Поморие. Поднови
се част от офис оборудването в ОСЗ Руен, Айтос, Средец, Созопол, Карнобат, Несебър и
Сунгурларе. Оборудва се архивно помещение за нуждите на ОД „З” Бургас.
3. С предоставения ни бюджет за 2012 година по политики и програми и
последващи корекции, са утвърдени капиталови разходи в размер на 51 967 лева, а
именно:
& 52-04 Придобиване на транспортни средства – 50 899 лв.
& 53-01 Придобиване на програмни продукти – 1 068 лв.
За периода от 01.01.2012 до 31.12.2012 г. изразходените капиталови разходи са
както следва:
& 52-04 Придобиване на транспортни средства – 50 899 лв.
ОД "Земеделие" Бургас осъществява провеждането на държавната политика в
областта на земеделието, както и прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС
на територията на област Бургас, чрез единадесетте си общински служби. Тази дейност е
свързана с много пътувания по повод извършване на теренни проверки и участие в
различни комисии от страна на служителите в ОД "З" и ОСЗ. Две от Общинските служби
по земеделие на територията на област Бургас не разполагат с автомобили за изпълнение
на редица задачи свързани с проверка на терен и се налага ползване на автомобил от
друга ОСЗ. Това оказва влияние върху сроковете на изпълнение на задачите,
натовареността на служителите и утежнява бюджета на дирекцията.
Поради тези причини, през месец декември 2012 г., ОД „З” Бургас закупи два
фабрично нови автомобила, както следва:
- Марка: Грейт Уол Модел: Ховер Н5 на стойност 34 999 лева от фирма „Литекс
Моторс” АД;
- Марка: ВАЗ Модел: 21214 на стойност 15 900 лева от фирма „Автотранспорт” АД
& 53-09 Придобиване на други НДА – 1 068 лв.
През месец февруари 2012 г. приключи изпълнението по договор, сключен за
нуждите на държавната администрация, за работа с правно-информационна система
СИЕЛА. Предвид това обстоятелство и необходимост от ползване на такъв продукт с цел
подобряване на работния процес в дирекцията, през месец март 2012 година в ОД
„Земеделие” Бургас се закупи програмен продукт /лиценз/ информационна система
СИЕЛА за период от една година.
Извършените капиталови разходи се отразиха в съответните подпараграфи на & 52
и 53.
Разходите на ОД „Земеделие” Бургас към 31.12.2012 година са извършени при
спазване на Нормативната база за законосъобразност и целесъобразност при прилагане
на СФУК. В резултат на създадената организация за целесъобразно изразходване на
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одобрените средствата, същите се оказаха достатъчни за нормалното протичане на
работата в дирекцията.
ІІІ ДЕЙНОСТИ НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС

1. ИСАК
За кампания 2012г. операторите от общинските служби по земеделие спомагаха
дейността на ДФ „Земеделие” при идентифицирането на блоковете на земеделските
стопани в Интегрираната система за администрация и контрол. Броят на бенефициентите
възползвали се от възможността си да кандидатстват по схемите и мерките по програмата
за развитие на селските райони за 2012г са :
- Броя регистрирани заявления на физически и юридически лица
са 5 458.
- Размера на общата заявена площ е 214 683 ха
За периода на кампанията по приемането на заявления за подпомагане в срок до
09.06.2012г. в Общинските служби по земеделие са регистрирани 5 458 бр. земеделски
стопани, с обща площ 214 683 ха, което е 103 % на бенефициентите и 105 % на площите
в сравнение с миналогодишната регистрация на площи в ИСАК – 5 300 бр.земеделски
стопани, с обща площ 205 258 ха.
Брой на заявленията подадени от бенефициенти за подпомагане
през Кампания 2012
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Декларирана площ Кампания за директни плащ ания 2012
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В изпълнение разпореждане на МЗХ бяха извършени специализирани проверки на
терен на 745 физически блока с цел актуализиране на слоя допустим за подпомагане през
периода септември – ноември и 804 физически блока от качествен контрол за периода
ноември – януари 2013г с обща площ 75 548 ха.
Специализираните проверки на терен се извършиха по списък съдържащ
физическите блокове предоставен от МЗХ

2. РЕГИСТРИ
Областните дирекции "Земеделие" водят регистър на земеделските производители
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 производители
съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
През 2012 година общият брой на регистрираните земеделски производители е
4308 бр., като от тях пререгистрираните – 3546 бр., а новорегистрираните – 762 бр.
Както е видно от приложените графични данни, броят на регистрираните по
Наредба №3/1999 г. земеделски производители се увеличава спрямо 2011 г. с 31 броя.
Това увеличение според нас се дължи на засиления интерес към мерките от Програмата за
развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Данните, с които разполага Областна дирекция „Земеделие” – Бургас показват, че
за 2008 г. и 2009 г. броя на регистрираните ЗП нараства, а през 2010 г. и 2011 г. намалява,
като резултатите са следните:
 2008 г. – увеличение с 524 бр.;
 2009 г. – увеличение с 253 бр.;
 2010 г. – намалява с 1424 бр.
 2011 г. – намалява с 369 бр.
 2012 г. – увеличение с 31 бр.
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Същият извод може да направим и за броя на пререгистрираните земеделски
производители – през 5 – годишния период на сравнение техният брой спрямо 2008 г. е
нарастнал с 397 бр., но спрямо 2009 г. е намалял с 1346 броя.
ПРЕРЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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По отношение на новорегистрираните земеделски производители се наблюдава
утвърдена тенденция към намаляване на общия брой новорегистрирани, техният брой е
бил най – висок през 2008 г. През 2009 и 2010 година броят им е намалявал, което според
нас се дължи на съвпадане на периода за пререгистрация по Наредба №3/1999 г. с периода
за регистрация в СИЗП и ИСАК.
Както е видно от приложените графични данни, броят на новорегистрираните
земеделски производители се увеличава спрямо 2011 г. с 141 броя.
Това увеличение се дължи на засиления интерес към мерките от Програмата за
развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
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ОД „Земеделие” Бургас неколкократно до сега е изразявала мнения и отправяла
предложения, касаещи действието на Наредба № 3/29.01.99г., за създаване и поддържане
на регистъра на земеделските производители. Въпреки малките промени, които е
претърпяла Наредба № 3/1999г. през годините, тя не отговаря на актуалната ситуация към
момента, тъй като повечето й функции са изчерпани. Считаме за целесъобразно да бъде
ограничено приложното поле на Наредба № 3/99г. само за тези лица които са под
минималните прагове за регистрация в ИСАК, а Наредба № 5 да намери приложно поле
по отношение цялостната уредба свързана с регистрацията и легитимацията на всички
останали лица, които се занимават със земеделска дейност. В този смисъл предложихме
ежегодната пререгистрация на земеделските производители да отпадне като всеки
земеделски производител да е длъжен да подава актуализирана информация само при
промяна в обстоятелствата, без да подлежи на пререгистрация. Това би създало един по
облекчен режим за ЗП и намаляване на административната тежест върху тях. Нужно е да
отпадане необходимостта от многократно подаване на данни при ежегодната
пререгистрация и въвеждане само на актуализация при промяна в заявените
обстоятелства т.е. неподаването да се счита за липса на промяна в основните
обстоятелства.

3. ОТЧЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНАТА ДЕЙНОСТ НА ОД”З”
БУРГАС
През периода е осъществявано процесуално представителство на Областна
дирекция „Земеделие” Бургас и Министерството на земеделието и храните пред различни
съдебни инстанции: Районни съдилища, Окръжен съд Бургас, Административен съд –
Бургас;
Преобладаващият брой съдебни производства са по реда на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ
срещу административни актове на ОСЗ, и в частност срещу решения на ОСЗ Айтос във
връзка с процеса на обезщетяване на собствениците по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ.
Поради обстоятелството, че срока по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ изтече, тенденцията е
всяка следваща година броят на тези дела да намалява, като са останали само няколко
висящи производства, поради тяхното обжалване пред по горни съдебни инстанции.
Осъществява се процесуално представителство по реда на АПК по съдебни
производства образувани по жалби срещу административни актове на директора на
ОД”Земеделие” Бургас.
През периода продължава представителството по образувани в предходен етап
дела.
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Образувани са и 7 бр. заповедни производства по чл.410 от ГПК, в резултата на
които са издадени изпълнителни листи и са образувани изпълнителни дела за задължения
към ДПФ.
Системно през периода се извършват проверки е отговаря на около 100бр. молби,
сигнали и жалби, постъпили от граждани относно дейността на ОД ”Земеделие” и
Общинските служби по земеделие .
Проведени са две тръжни процедури за отдаване под наем на земеделски земи от
ДПФ.
Проведен беше национален търг за продажба на земи от ДПФ срещу ПКБ.
Приключена беше процедурата по създаване на масиви за ползване по реда на
чл.37 в ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013г., по която всички издадени актове не са
обжалвани пред съда и са влезли в сила.
По реда на ЗДОИ са образувани 6 процедури.
На място в общинските служби и в ОД „З” Бургас заедно със служителите се
обсъждат спорни проблеми и въпроси относно приложението на законите, изпълнението
на влезли в сила съдебни решения и възникнали проблеми.
За целта се извършват посещения в Общинските служби по земеделие и се
провеждат ежемесечни срещи в ОД „З” Бургас.
През периода ежедневно се извършват устни консултации, справки и становища на
граждани и Общинските служби по земеделие.

4. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИ ЗАДАЧИ В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ.
В 2012 година – обявена за година на животновъдството по инициатива на
Областна дирекция „Земеделие”Бургас, на 29.03.2012г., в гр.Бургас бе сформиран
Областен експертен съвет по животновъдство с партньори Териториален офис – Бургас
към НССЗ София, Партньори в Съвета по животновъдство са ОСЗ към ОД»З»Бургас,
ОДБХ, ТООБ към НССЗ, РДСРЖ, Институт по земеделие – гр. Карнобат, Опитна станция
по земеделие гр.Средец, РАМП Средец, РАМП Айтос, РАМП Карнобат РАМП Руен,
РАМП Сунгурларе, Сдружение «Агроуниверс 2006г., Кооперация „Опаоком” –
Болканмийт, Асоциация на животновъдите в Странджа, д-р Румен Караманов –
Управител на ‘’Карас’’ООД, Проф. П. Панайотов–председател на съвета на директорите
на Авес 94 АД, Кирил Киров – пчелар, Георги Янев–Управител на „Анимал Комерс”
ООД. Целите, които Областния експертен съвет по животновъдство си постави са
- оптимално решаване на регионални проблеми касаещи,
- оказване на директна подкрепа на земеделските стопанства в условията на
икономическа и финансова криза, с цел, повишаване на конкурентноспособноста им.
- осъществяване на оперативна връзка и подобряване на координацията между
партньорите, членове на експертния съвет.
- активизиране дейността на съществуващите браншови асоциации.
- устойчиво развитие на животновъдството в селските райони с цел създаване на
условия за нарастване на доходите и подобряване на условията на труд на заетите в
животновъдството и живеещи в селските райони.
За реализиране на тези цели Експертният съвет разработи Програма, в която заложи
редица дейности, изпълнението на които е както следва:
I. Проведохме 5 информационни семинара със земеделски производители по Мярка
214 “Агроекологични плащания“ и Мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в
процес на преструктуриране“ от ПРСР в Карнобат, М.Търново, Поморие, Сунгурларе с
лектор г-н Валентин Бялков –ТОО- Бургас към НССЗ .
Теми на информационните семинари бяха:
1. Мярка 214 „Агро-екологични плащания„ – Подпомагане прилагането на една или
комбинация от следните агро-екологични дейности: биологично земеделие; управление на
земеделски земи с висока природна стойност(ВПС); Опазване на застрашени местни
породи;
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2. Мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“;
II. На 04.04.2012г. в Средец проведохме информационен семинар “Място на
биологичното земеделие и животновъдство в района на Странджа”, където лектор беше гн Валентин Бялков-ТОО-Бургас към НССЗ.
Основни теми на семинара бяха:
-Възможности за развитие на биологично земеделие в района на Странджа;
-Управление на земеделски земи с висока природна стойност”;
-Традиционно животновъдство – опазване на редки местни породи .
III. Организирахме 7 информационни срещи на животновъди, имащи право на
субсидия за отглежданите от тях животни по график в община Средец/19.04.2012г./,
община Царево/20.04.2012г./; община Малко Търново/21.04.2012г./ гр.Сунгурларе и
гр.Карнобат /25.04.2012г./, на територията на община Руен и община Айтос /10.05.2012г/.
На тези срещи докладчици бяха експерти от МЗХ в изпълнение на поетия от Заместник
министъра на земеделието д-р Цветан Димитров ангажимент.
Теми на информационните срещи:
1.Ветеринарномедицински и зоохигиени изисквания в млечни ферми;
2.Наредба 26 от 14 октомври 2010г. за специфичните изисквания за директни доставки на
малки количества суровини и храни от животински произход.
3.Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
4.Държавна помощ за директни доставки на продукти от животински произход
5.Регламенти (ЕО) 261/2012г. на Европейския парламент и съвета за изменение на
Регламент (ЕО) 1234/2007г. на Съвета във връзка с договорните отношения в сектор мляко
и млечни продукти.
Срещите преминаха по предварителен дневен ред, както следва:
1.Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи относно промени при процедурата за сключване на споразумения
между собственици и ползватели на земеделски земи.
2.Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
3.Коментар на ръководството за прилагане на законоустановени изисквания за управление
на стопанската дейност - касаещи системата за кръстосано съответствие.
4.Мярка 121 модернизиране на земеделските стопанства.
5.Мярка 141 подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.
6.Схема на държавна помощ за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и
закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи
директни доставки на малки количества храни и суровини от животински произход”
7.Задължения на органите на местното самоуправление, физическите и юридическите
лица относно спазване на закона за ЗВД.
8.Спазване на изискванията на директива 2008/120/ЕО на съвета от 18 декември 2008
година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете.
9.Основни изисквания за категоризация на млечни ферми.
V. На 17 юли в сградата на Областна управа се проведе среща – семинар със
животновъди - овцевъди на територията на областта. Организатори на срещата – семинар
са ОД »Земеделие» Бургас и кооперация Болканмийт.
Темите касаеха разясняване на добрите практики при отглеждане и развъждане на
дребен рогат добитък. За лектори бяха поканени проф. дсн Радослав Славов - декан на
Аграрния факултет на Тракийския университет, който изнесе лекция на тема »Хранене на
дребните преживни животни» и доц. Д-р Стайка Лалева –Директор на земеделския
институт - Стара Загора на тема «Случна кампания при дребните преживни животни».
VI. На 25 юли от 11.00 часа в сградата на читалището на гр.Каблешково се проведе
поредния семинар със животновъдите и кметовете на територията на общините Несебър
и Поморие. Семинарът премина при засилен интерес и посещение. Кметът на община
Поморие приветства семинара и изрази своето задоволство от предоставената от
Експертния съвет възможност, животновъди от общината да изкажат своите тревоги и
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притеснения и да получат компетентна помощ от експерти на МЗХ както и на експерти от
ОД”Земеделие”, ОДБХ Бургас и Службата за съвети в земеделието Бургас. На семинара бе
подробно разяснен Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи относно промени при процедурата за сключване на
споразумения между собственици и ползватели на земеделски земи както и засегна много
съществени за животновъдите изисквания относно реквизити на договори за изкупуване
на сурово краве мляко залегнали в Регламент (ЕО) 261/2012г. на Европейския парламент и
съвета за изменение на Регламент (ЕО) 1234/2007г. на Съвета. Наредба 26 от 14 октомври
2010г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и
храни от животински произход ;Изискванията към фермите за производство на сурово
краве мляко, ред на категоризиране на фермите, както осигуряването на средствата за тази
цел; Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, Мярка 321”Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони”, Мярка 322”Обновяване и развитие на
населените места .
VII. На 24.09.2012г. в Институт по земеделие гр.Стара Загора се проведе среща на
млекопроизводители от Бургаски регион с ръководството на Земеделски институт –
гр.Стара Загора за споделяне на опит при покупка, пускане в експлоатация и използване
на млекомат в контекста на държавна помощ за земеделци, които правят директни
продажби на малки количества храни собствено производство.
Схемата ще се прилага до 31 декември 2013 г. По нея фонд “Земеделие” може да
възстанови 50% от извършените разходи по изграждане на помещения и купуване на
оборудване за извършване на продажбите. За всеки вид директна доставка има различни
“приемливи” разходи. Например за продажбата на сурово мляко сумата е до 16 000 лв. за
покупка на 1 млекомат. Този начин на търговия дава възможност на потребителите да
купуват качествени продукти директно от производителя. За да осигурят средства за
изпълнението на проектите си, кандидатите могат да ползват кредитиране от Държавен
фонд „Земеделие”.
Животновъдите от Бургас имаха възможност ма място да видят и се запознаят с
процедурата по зареждане на млекомат, продажба на мляко на клиенти от млекомат в
специализиран магазин на Институт по земеделие. В него се предлагат на клиенти месо от
зайци, пуйки, краве и овче кашкавал както и краве кисело мляко произведено в мандра
собственост на института.
VIII. На редовно заседание през месец септември Експертния съвет по
животновъдство определи критерии за номинации „Млад фермер-животновъд на
годината”.
След приемането им стартира процедура по номиниране на кандидати за приза.
Номинации бяха направени от Общинските служби по земеделие, животновъдните
асоциации, БАБХ, Кооперация Опаокм – Болканмийт, Регионална дирекция по селекция и
репродукция в животновъдството Сливен – Звено Бургас.
Експертният съвет, определи критерии и избра комисия по избора на „Млад фермерживотновъд на годината” в състав:
1. д-р Галина Петрова – гд на гд «АР» ОД»З»Бургас
2. Валентин Бялков – главен експерт-координатор в ТОО Бургас към НССЗ
3. проф.Иван Михов – Сдружение,,Агроуниверс-2006“
4. д-р Георги Пискюлиев – ОДБХ Бургас
Комисията разгледа и оцени направените номинации.
На 15 декември 2013 г. в Интерхотел „България” – Бургас, бе проведена
Годишната, отчетна работната среща на Областен експертен съвет по животновъдство –
Бургас, организирана от Областна дирекция„ Земеделие” – Бургас. На срещата бе даден
отчет за дейността на съвета. Експерти от Министерство на земеделието и храните, г-жа
Силвия Василева – н-к отдел „Животновъдство и генетични ресурси” и г-жа Мария
Николова – експерт в Д „Държавни помощи и регулации” запознаха присъстващите с
актуални теми и въпроси, касаещи сектор животновъдство. Изключително актуалната и
важна за животновъдите тема :„Условия за допустимост за подпомагане на пасища и
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ливади. Причини и анализ за наддекларираните пасища от гледна точка на тяхната
допустимост” представи Христо Христов – гл. експерт в отдел „Идентификация на
земеделските парцели” в ГД”ЗПО”, който изчерпателно и с конкретни, нагледни примери
отговори на всички поставени въпроси.
Обявяване на номинираните животновъди и връчване на призовите статуетки беше
последната част на работната среща.
Приза „НАЙ - ДОБЪР МЛАД ЖИВОТНОВЪД – ГОВЕДОВЪД БУРГАС 2012” Бе
обявен от Проф.Дсн Иван Станков – Ректор На Тракийски Университет. Проф. Станков
Връчи статуетката на Господин Петков Иванов.
Приза „НАЙ - ДОБЪР МЛАД ЖИВОТНОВЪД – ОВЦЕВЪД БУРГАС 2012 „ бе
Връчен на Румен Люцканов от Проф. Дсн Радослав Славов – Декан на Аграрен Факултет
За „НАЙ - ДОБЪР МЛАД ЖИВОТНОВЪД – ПЧЕЛАР БУРГАС 2012” Статуетка от
Проф. Дсн Иван Михов получи Марина Димова Павлова.
Областният Управител На Бургаска Област – Г-Н Гребенаров връчи На Тодор
Славов Христов Приза” НАЙ ПЕРСПЕКТИВЕН МЛАД ЖИВОТНОВЪД БУРГАС 2012”.
За „НАЙ ДОБЪР МЛАД ФЕРМЕР – ЖИВОТНОВЪД БУРГАС 2012г .”
Г-н Гюзелев – НП и член на комисията по Земеделие, обяви и награди Господин
Петков Иванов.
5.АГРОСТАТИСТИКА :
І. ДОБИВИ ОТ ОСНОВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ – РЕКОЛТА 2011 г. В
ОБЛАСТ БУРГАС
Проведеното наблюдение за добивите от основни земеделски култури в област
Бургас стартира на 30.11.2011 г. и завърши на 28.01.2012 г. с изготвяне на анализ и доклад
от получените резултати.
По първоначални данни / необработени статистически/ за област Бургас,
добивите от основни селскостопански култури са следните :
1. Зърнени култури :
Анкетираните стопанства по извадка са обявили следните площи и добиви от
основните зърнени култури :
Табл. 1 Засети, реколтирани , нереколтирани , прогнозни площи в /дка/ и среден
добив от основните зърнени култури :
Наименование
на култура
Общо
обикновена
(мека)
пшеница
Общо твърда
пшеница
Общо ечемикзимен
Общо ечемикпролетен
Ръж
Тритикале
Овес
Просо

Общо
засети
площи
/дка/

Нереколтирани
Среден Прогнозни
Реколтирани
площи/пропаднали добив
площи
площи /дка/
култури/ дка
кг/дка 2012 /дка/

518352

515185

3167

450

495496.3

*

*

*

*

*

181089

178570

2519.1

370

219351.1

*
*
*
*
8147

*
*
*
*
3748.8

*
*
*
*
4398.2

*
*
*
*
50

*
*
*
*
2750
95

Царевица за
зърноненапоявана
Сорго
Фуражен грахзърно
Фий-семе

12033.5
7536.7

9883.5
5686.7

2150
1850

359
193

13944.5
3494.4

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

Общо зърнени
736300
721766
14534.3
742537.3
*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в
които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем. Съгласно чл. 26
от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят.
Площта на зърнените култури /получена от анкетираните 167 бр. стопанства в дка е
736 300 дка, което спрямо общата площ от годишната земеделска статистика за
стопанската 2010/2011 година – 863 460.0 дка , представлява приблизително 85.2 % от
цялата съвкупност.
В представената извадка от ПЗС 2010, общата площ на зърнените култури обявени
през 2010 година е 732 865 дка, следователно площта при наблюдаваните стопанства през
2011 година се е увеличила с приблизително 0,5 %.
Съпоставка на общо засетите площи в дка, от основните зърнени култури
/пшеница, ечемик и царевица/ за област Бургас през стопанските години от
2006/2007 до 2010/2011:
600000
500000
400000

Площи през 2006/2007 /дка/
Площи през 2007/2008 /дка/

300000

Площи през 2008/2009 /дка/
Площи през 2009/2010 /дка/

200000

Площи през 2010/2011 /дка/
100000
0
Пшеница общо

Ечемик общо

Царев ица

При съпоставка на данните от анкетираните стопанства по отношение на общо
засетите площи в дка е видно, че площта на пшеницата през стопанската 2010/2011 г. в
сравнение с 2009/2010 г. се е увеличила с приблизително 10,9 %, за сметка на намаляване
на площите, засети с ечемик.
По отношение на прогнозните площи през 2012 година , се наблюдава увеличение
на площта при ечемика със 17,5 %, за сметка на намаляване площта на пшеницата.
2. Индустриални култури :
Анкетираните земеделски стопанства по извадка са обявили следните площи /засети
и прогнозни в дка/ със съответния среден добив:
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Табл.2 Индустриални култури – площи и среден добив :

Наименование
на културата

Общо
засети
площи
(дка)

Нереколтирани
Среден
Реколтирани
площи/пропаднали добив
площи (дка)
култури (дка)
/кг/дка/

Прогнозни
площи за
2012 /дка/

Тютюн500.5
500.5
120
525.5
Ориенталски
540
500
40
227
520
Лавандула
116886.4
115699.1
1187.3
86
97493
Кориандър
Общо
индустриални
118068.9
116829.6
1239.3
0
98668.5
Най-голям е делът на кориандъра 98,9% от общата площ на индустриалните
култури – 118 068,9 дка.
Площите засети с кориандър през 2010/2011 г. спрямо 2009/2010 г. са намалели с
приблизително 24,3 %.
В Годишната земеделска статистика общата площ за 2010/2011 година на
кориандъра е 124 770 дка, следователно при извадковата анкета са обхванати 93,7 % от
площта на съответната култура.
3. Маслодайни култури :
Получените резултати от анкетираните стопанства по отношение на маслодайните
култури са следните :
Табл.3 Маслодайни култури – площи в/дка/ и среден добив /кг/дка/ :
Наименование
на културата

Общо
засети
площи
(дка)

Нереколтирани
Среден Прогнозни
Реколтирани
площи/пропаднали добив
площи
площи (дка)
култури (дка)
/кг/дка/ 2012 /дка/

Слънчоглед267348.1
263492.8
3855.3 141.7495
260638.7
маслодаен
Слънчоглед*
*
*
*
*
шарен
101080.9
96857.3
4223.6
163.1184
106001.3
Рапица
*
*
*
*
*
Маслодаен лен
*
*
*
*
*
Тикви за семки
Общо
маслодайни
382116.5
373736.6
8379.9
377854.5
*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в
които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем. Съгласно чл. 26
от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят.
През стопанската 2010/2011 г. са се увеличили площите на рапицата с 19 264,5
дка спрямо 2009/2010 г., като тази тенденция се запазва и за стопанската 2011/2012 г. с
площи прогнозни за рапицата - 106 001,3 дка.
По отношение на слънчогледа / маслодаен / площите са се увеличили, като за
стопанската 2011/2012 г. обявените намерения за отглеждане на тази култура от
анкетираните земеделски стопанства са за общо 260 638,7 дка.
Разпределението на площта от основните маслодайни култури в /дка/ през периода
от стопанската 2005/2006 г. до 2010/2011 г., е представено на следната фигура:
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Площ през 2006 дка
Площ през 2007 дка
Площ през 2008 дка

Слънчоглед-маслодаен

Площ през 2009 дка

Рапица

Площ през 2010 дка
Площ през 2011 дка
0%

50%

100%

По отношение на маслодайните култури, тенденцията е за увеличаване на площите
засети с рапица, за сметка на намаляване площта на слънчогледа .
Съпоставка на средните добиви през последните шест селскостопански години по
отношение на основните маслодайни култури – слънчоглед маслодаен и рапица, е
направена на следната фигура :
250

200
Среден добив през 2011 г
Среден добив през 2010 г

150

Среден добив през 2009 г
Среден добив през 2008 г

100

Среден добив през 2007 г
Среден добив през 2006 г

50

0
Слънчоглед-маслодаен

Рапица

Видно е, че най-ниски са добивите през стопанската 2006/2007 година, което се
дължи на лошите агрометеорологични условия през периода, следва стопанската
2005/2006. По отношение на слънчогледа, най-висок е добива през стопанската 2009/2010
г.
4. Фуражни култури:
Обявените площи от анкетираните стопанства на фуражните култури в дка, както и
средните им добиви са представени в табл.4
Табл.4 Фуражни култури – площи в/дка/ и среден добив /кг/дка/ :
Общо
Нереколтирани
Среден
засети Реколтирани
Наименование
площи/Пропаднали
добив
площи площи (дка)
култури (дка)
/кг/дка/
(дка)
Царевица за силаж
и за зелено
3637.841
3315.841
322
719.483835
изхранване

Прогнозни
площи за
реколта 2012
/дка/

3793.7

Люцерна (суха
маса)
Постоянни ливади
за сено

6151.6

6030.1

121.5

475.984644

6070.1

11059.8

11059.8

0

205.34223

11279

Общо фуражни

23345.24

29602.741

443.5

24308.8

98

5. Прогнозни площи :
За област Бургас прогнозните площи за стопанската 2011/2012 година, обявени от
анкетираните 209 броя действащи стопанства са :
Пшеница
общо

Култури
Прогнозни
площи /дка/

495 496.3

Ечемикзимен
219 351.1

Слънчоглед
маслодаен Рапица
260 638.7

106 001.3

Кориандър
97 493

Съпоставка между прогнозните площи за стопанската година 2011/2012 с
изминалата 2010/2011 г и 2009/2010 г., е направена на следната фигура :
500 000
400 000
300 000

Прогнозни площи
2009/2010

200 000

Прогнозни площи
2010/2011

Прогнозни
площи
2009/2010

Рапица

Ечемик-зимен

0

Пшеница общо

100 000

Прогнозни площи
2011/2012

Площта заета с пшеница и рапица през стопанската 2011/2012 г. се увеличава с
приблизително 4,3 % и 8,8 % спрямо 2010/2011 г., за сметка на намаление на площите с
кориандър.
Общо площта заета с есенни култури и засети към момента на анкетиране за
стопанската 2011/2012 г. е 824 828.70 дка.
Анкетираните земеделски стопанства, са обявили, че при отглеждане на съответните
култури от реколта 2011 г. са използвани окачествени семена, вложени в дка както следва
Пшеница-общо Ечемик Царевица-общо
Рапица
Слънчоглед
/дка/
/дка/
/ дка/
/дка/
/дка/
326 336.3 115 738.9
15 099
100 580.9
269 027.6
Следователно по отношение на пшеницата 62,9 % от площта е засята с окачествени
семена, а при ечемика този процент е 63,9 %.
Проведените растително защитни мероприятия за реколта 2011 г., торени площи и
внесено количество физическо вещество кг/дка за съответните култури е представено в
Табл. 5 Растителнозащитни мероприятия :
Наименование
на културата

N -ни
торове
(дка)

Общо
обикновена
(мека)
пшеница
509979.3
Общо ечемикзимен
177267.77
Царевица за
зърноненапоявана
11332.5
Слънчогледмаслодаен
231242.2

Внесено
Внесено
физическо Сложни физическо Хербициди Инсектициди Фунгициди
вещество торове вещество
(дка)
(дка)
(дка)
/N/ кг/дка
кг/дка

27.78

*

* 463684.595

89245.1

132548.7

27.45

*

*

163293.47

37170.8

49828.3

18

0

0

9899

0

0

16

4290

25.75

198249.5

9048

8780
99

Рапица
ТютюнОриенталски

88129.7

27

4642

18.25

85644.7

36007.7

13153.7

464

14

0

0

*

364

64

Кориандър
70785.1
16.75
0
0
92279.7
7675
8046.5
*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в
които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем. Съгласно чл. 26
от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят.
ІІ. ПРОИЗВОДСТВО НА ГРОЗДЕ И ВИНО В ОБЛАСТ БУРГАС – РЕКОЛТА 2011
година.
Наблюдението стартира на 30.11.2011 г. и завърши на 28.01.2012 г..
Размерът на извадката е от 467 броя стопанства. В наблюдението участваха 27
анкетьора. Данните от попълнените анкетни карти се въведоха в програмата от експерт по
агростатистика, като експорт на данните се направи в срок.
Общата площ на лозята /без асми/ в дка от анкетираните земеделски стопанства за
област Бургас е 76 740.60 дка. В тези дка са включени плододаващите, младите лозови
насаждения и изоставените лозя, които в бъдещ период биха могли да се възстановят.
Разпределението на видовете лозя е представено в табл.6 :
Табл.6 Площ на лозовите насаждения в дка и видове :
Вид на лозовите Плододаващи Млади
Изоставени
насаждения
лозя /дка/
лозя /дка/
лозя /дка/
Червени
27284.1
421
2054
Бели
40355.9
971.5
1600.8
Десертни
2618.2
1431.5
*
Обща площ за
областта :
70258.2
2824
*
*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в
които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем. Съгласно чл. 26
от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят
В проценти, съотношението между изоставените лозови насаждения спрямо
плододаващите е приблизително 5,2%.
Площта на лозята, обхваната от извадковата анкета, спрямо Годишната земеделска
статистика, представлява приблизително 70,5 % от общата площ на лозовите насаждения
в област Бургас.
От плододаващите лозови насаждения, белите винени лозя заемат 56 % от общата
анкетирана площ, следват червените винени лозя 39% и десертните лозя, които заемат 4%
от общата площ в дка.
По данни на ИАЛВ като цяло състоянието на лозовите насаждения в страната е
добро, агрометеорологичните условия са подходящи за добри добиви и качествено грозде.
Средните добиви, обявени от анкетираните стопанства за 2011 година са :
- за червените винени – 670 кг/дка
- за белите винени – 650 кг/дка.
По отношение на реализацията на произведеното грозде, най-голям е дела на
продажба на преработватели без предварителен договор /23 837 499/ кг./, следва продажба
на преработватели с договор /7 854 322 кг./. Резултатите са представени в табл.7 :
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Табл. 7 Реализация на произведеното грозде :
Реализация на произведеното грозде
Директна продажба

Количество в кг
424 161

Продажба на посредници

2 189 183

Продажба на преработватели без договори

23 837 499

Продажба на преработватели с договори

7 854 322

Дадено като рента или плащане в натура

411 510

Собствена консумация

19 195

Грозде, преработено в промишлени условия

6 838 078

Грозде, преработено в извънпромишлени
условия

216 870

Грозде, дадено на ишлеме за вино

*
*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в
които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем. Съгласно чл. 26
от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят
През 2011 г. количеството грозде в кг, отделено от стопаните за преработка в
самото стопанство, както и произведените вина в литри /червени, бели и розе/ е по-високо
в сравнение с 2009 г..

2009

3

50000

100000

1

80055

216870

2011

2

123295

91262

0

54360

245370

2008

4

В следващата графика е представено количеството грозде преработено в
стопанството в /кг/ по години, както и произведените вина в извънпромишлени условия в
/л/.

150000

200000

250000

300000

350000

Години
Грозде, преработено в изв ънпромишлени услов ия
Вина, произв едени в изв ънпромишлени услов ия

Лозовите насаждения в област Бургас за 2011 г. се характеризират с добро ниво на
агротехника и фитосанитарно състояние. Съществуват насаждения, в които са
осъществени по шест -седем пръскания. Отлично агротехническо състояние имат и
новосъздадените винени и десертни лозя.
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ІІІ. ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУЦИ В ОБЛАСТ БУРГАС – РЕКОЛТА 2011
година.
Проведеното наблюдение за производство на зеленчуци в област Бургас стартира
на 01.12.2011 година и завърши на 28.01.2012 година с изготвяне на анализ от получените
резултати. Анкетирани са 225 брой действащи стопанства от общо 245 бр. стопанства по
извадка.
Основната площ на зеленчуците / открита и оранжерийна/, получена от
анкетираните стопанства по извадка, за област Бургас е 11 964.18 дка.
На таблица 8 е представено разпределението на обхванатите площи по общини:
Табл.8 Разпределение на откритите и оранжерийни площи по общини в дка :
Код
община
BGS01
BGS04
BGS06
BGS08
BGS09

Наименование
община
Айтос
Бургас
Средец
Камено
Карнобат

BGS12
BGS13
BGS15
BGS17
BGS18
BGS21
BGS23

Малко Търново
Царево
Несебър
Поморие
Руен
Созопол
Сунгурларе

Открити площи
/дка/
2419.9
684.1
82.4
3496.2
3799.75

Оранжерии общо
/дка/
68.38
91.4
*
16.8
10.8

Общо
/дка/
2488.28
775.5
*
3513
3810.55

*
*
*
353.7
548.2
192
68.7

0
*
*
27.85
0
*
*

*
*
*
381.55
548.2
*
*

Общо за областта
11 694.95
269.23
11 964.18
*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в
които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем. Съгласно чл. 26
от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят
Видно е, че в община Карнобат зеленчукопроизводството е най-развито - 3 810, 55
дка, следват общините Камено 3 513 дка и Айтос 2 488, 28 дка.
Съпоставка на откритите площи, обхванати през 2011 г., с тези през 2008 г., 2009
г. и 2010 г.е представена в табл.9 :
Табл.9 Открити и оранжерийни площи в дка през 2008, 2009, 2010 и 2011г.:
Година

Открити
площи /дка/

Оранжерии
общо /дка/

Общо /дка/

2008
24 158.700 259.28
24 418.03
2009
15 499.277 250.18
15 750.16
2010
13 605.6
202.4
13 808.1
2011
11 694.95
269.23
11 964.18
При съпоставка на площите, заети със зеленчуци през 2011 г. спрямо 2010 г. се
наблюдава намаление на площите с 1 849,3 дка т.е. приблизително с 13,4 %. Причината за
това е, че част от тези площи през 2011 г. са засадени с полски култури различни от
зеленчуци.
През годините се наблюдава спад в зеленчукопроизводството, като една от
причините е, че този сектор е трудоемък, с високи разходи и висока себестойност на
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произведената продукция. Прякото субсидиране на единица площ довежда земеделските
производители да се ориентират към отглеждане на култури различни от зеленчуковите.
Тази тенденция на намаляване на площите, заети със зеленчуци се наблюдава при
откритите площи. При оранжерийните площи е налице а увеличение с 33 % през 2011 г
спрямо 2010 г. .
Разгънатите площи в дка, по видове зеленчуци и средни добиви – реколта 2011 г.,
получени при анкетиране на стопанствата от извадката са следните :
А/ От открити площи:
Табл.10 Разпределение на откритите площи по видове зеленчуци , производство и среден
добив :
Среден добив
Открити площи Производство
(кг/дка)
Видове зеленчуци
(дка)2011
(кг)
2011 г.
I. Плодови зеленчуци
Домати
400.9
966150
2410
Пипер - сладък
272.95
295835
1083
Лют пипер
*
*
*
Патладжан
11.4
8620
756
Краставици
23.44
48010
2048
Корнишони
25
38000
1520
Тикви
50.9
110200
2165
Тиквички
50.3
79650
1583
Дини
263.6
536480
2035
Пъпеши
212.6
344150
1619
II. Бобови
Градински фасул - зелен
Бакла - зелена
Фасул - зърно
Леща
Нахут

8.42
4820
*
*
37
3060
*
*
*
*
III. Листостъблени зеленчуци
369.3
949490

Главесто зеле
Други листостъблени
зеленчуци (салати,
марули, спанак,
магданоз, целина,
цветно зеле, лук кромидзелен, чесън-зелен)
198.63
136362
IV. Кореноплодни и клубеноплодни
Картофи
444.1
788790
Моркови
215.1
160700
Лук кромид - зрял
3607.95
2605000
Чесън – зрял
137.4
49605
Праз
37.5
100900
Арпаджик
1095
581000
Други кореноплодни
(ряпа, репички)
12.51
8802
11
4895
V. Ягоди
VI. Култивирани гъби

*

*

572
*
83
*
*
2571

686.5
1776
747
805
361
2691
530
704
445
*
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*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в
които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем. Съгласно чл. 26
от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят
За област Бургас през 2011 г. най-голяма е площта заета от лук кромид зрял –
3607,95 дка. Следват културите : арпаджик - 1095 дка , картофи – 444,1 дка, домати –
400,9 дка, главесто зеле – 369,3 дка; пипер – 272,95 дка, дини – 263,6 дка и др.
Съпоставка на средните добиви от основните зеленчуци от открити площи
между 2010г. и 2011г. е направена на следната графика:
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В сравнение със стопанската 2009/2010 година, добивите за 2010/2011 г. от
откритите площи са по-ниски при следните зеленчуци : при морковите - с 35,7 %, при
арпаджика – с 31 %, при дините - с 39 %, при чесъна – с 24 %, при лука – с 21 %, при
картофите - с 8,4% и при краставиците – с 4,5 % . Причина за това са неблагоприятните
климатични условия, изразяващи се в продължителна суша.
По – високи са добивите при пъпешите - с 24 %, при пипера – с 9,8 % и при
доматите – с 9,4 %. По-високите добиви от тези зеленчукови култури през 2011 г. се
дължат на по-добрата агротехника и поливане при отглеждането им.
Откритите площи, от които не е прибрана продукция поради лоши климатични
условия за периода от 01.11.2010 до 31.10.2011 г. са общо 1440 дка.
Б/ Оранжерии:
Разпределението на оранжерийните зеленчуци по видове, площи в дка и среден
добив кг/дка е представено в табл.11 :
Табл.11 Оранжерийни зеленчуци – площ, производство, среден добив :
Площ на оранжериите
Зеленчуци - (стъклени и полиетиленови) Производство
наименование
(дка)
(кг)
Домати
165.66
634040
Корнишони
*
*
Краставици
85.63
370500
Лук кромид –
зелен
11.85
7445
Лют пипер
*
*
Марули
16.2
12220
Пипер - сладък
38.9
63800
Репички
*
*
Салати
54.2
73550
Чесън зелен
*
*
Магданоз
*
*

Среден добив
(кг/дка)
3827
*
4327
628
*
754
1640
*
1357
*
*
104

Патладжан
*
*
*
Спанак
15.14
9500
627
Общо за
областта
410.07
1 191 275
*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в
които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем. Съгласно чл. 26
от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят
Видно е, че от анкетираните стопанства, най-голяма площ заемат следните
оранжерийни зеленчуци : домати 165.66 дка , което представлява приблизително 40 % от
общата площ. Следват: краставиците - 21 % и салатите - 13 % .
Разпределението на видовете оранжерийни зеленчуци е следното :

4%

Домати

6%

Краставици

13%
40%

Лук кромид – зелен
Марули
Пипер - сладък

9%

Салати
4%

Спанак
21%

3%

Други

Съпоставка на средните добиви от основните оранжерийни зеленчуци между
2010г. и 2011г. е направена на следната графика :
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В сравнение със стопанската 2009/2010 година, при оранжерийни зеленчуци
увеличение на добивите за 2010/2011 г. има само при доматите – приблизително с 6,95%.
По - нисък е добива на краставиците – приблизително с 52,2%, на лук кромид зелен
- със 74,4%, на марулите – с 57%, на пипера – с 68,2% и на салатите – с 16,6%. Причината,
която посочват земеделските производители е заболяване по растенията и некачествени
семена и разсад, които са използвали.
Обявените открити прогнозни площи в дка за стопанската 2011/2012 г. са по-малко
приблизително с 24 % в сравнение с площта на реално отглежданите през 2011 г.
зеленчукови култури. Причините за това са :
- липса на решение от страна на стопаните за видовете зеленчуци, които
предстои да отглеждат към момента на анкетиране ;
- нерентабилност в зеленчукопроизводството – високите разходи, ниските
добиви, трудната реализация,
които довеждат до колебание на част от
зеленчукопроизводителите за дейността им в бъдещ период.
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Прогнозните площи за оранжериите през 2011/2012 г. са по - малко от засадените
през 2010/2012 г. само с 0,4 % т.е. запазват се площите на използваните оранжерии.
Реализацията на произведената продукция е представена в табл. 12
Табл.12 Реализация на произведената зеленчукова продукция за периода от
01.11.2010 г. до 31.10.2011 г.
За
Общо
Общо
собствена
За
За
реализирана произведена
консумация търговската преработвателни Износ продукция продукция
кг
мрежа кг предприятия кг
кг
кг
кг
62 426
9 175 818
2 288 20
0
9 467 064
9 862 904
96% от произведената продукция за периода е реализирана, като най - голям е дела
на реализираната в търговската мрежа – 97%, за преработвателни предприятия – 2% и за
собствена консумация – 1%.
Липсата на търговски договорености между производител и търговец за
реализация на готовата продукция, както и ниските изкупни цени са част от основните
ІV. НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ В ОБЛАСТ БУРГАС –
РЕКОЛТА 2011 година.
Проведеното наблюдение за производството на плодове реколта 2011 година в
област Бургас стартира на 01.12.2011 година.
Извадката се състои от 298 броя стопанства разпределени в 13 – те общини на
област Бургас. В наблюдението участваха 26 анкетьора, които бяха обучени на 30.11.2011
година, за което е съставен протокол.
Площта на овощните насаждения обявени в анкетните карти е 22 804.65 дка ,
разпределена както следва:
- Плододаващи - 20 290.35дка
- Млади, невстъпили в плододаване - 7 079.35 дка
- Изоставени – 2 564.7 дка.
Разпределението по видове трайни насаждения със съответните площи в дка е
представена на табл.13 :
Табл. 13 Видове трайни насаждения /плододаващи, невстъпили в плододаване,
изоставени / и тяхната площ в дка :
Наименование
Ябълки
Круши
Кайсии зарзали
Праскови
Нектарини
Сливи
Череши
Вишни
Орехи
Бадеми
Лешници
Арония
Актинидия
(киви)

Плододаващи
(дка)

Невстъпили в
плододаване (дка)

Изоставени
(дка)

Обща площ
(дка)

2294
119.7
198.7
2604.7
95.7
991.1
9750.75
*
501.9
3554.5
*
*

67.2
519.3
108.8
244.2
*
711.7
2896.45
0
509.5
1595
384.7
*

404.5
*
*
108.8
0
57
375.6
0
90.3
1173
*
*

2765.7
*
*
2957.7
*
1759.8
13022.8
*
1101.7
6322.5
*
*

*

*

*

*
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Малини
Смокини
Други овощни
видове

12.6
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

ОБЩО
20290.35
7079.35
2564.7
29934.4
*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в
които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем. Съгласно чл. 26
от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят
Плододаващите овощни насаждения заемат приблизително 67,8 % от общата
площ, обхваната от анкетираните 315 действащи стопанства. Следват площите на
младите трайни насаждения – 23,6%, а изоставените представляват приблизително 8,5 %
от общата площ.
Най-разпространения овощен вид в област Бургас са черешите 13022.8 дка,
следват бадемите с площ 6322.5 дка, прасковите 2957.7 дка и ябълките 2765.7 дка.
В процентно отношение, най-голям относителен дял от плододаващите трайни
насаждения заемат: черешите 46%, следват бадемите 19%, ябълки 17 %, праскови 10%,
орехи 4%, лешници 3%, сливи 1%.
Разпределението им по видове и % е представено на следната фигура 1 :
Плододав ащи ов ощни насаждения (дка)

Баде ми

Ябълки

Круши

18%

11%

1%
Кайсии зарзали

1%
Оре хи
Праскови

2%

13%
Не ктарини

0%
Сливи
Че ре ши

5%

49%

Средните добиви /кг/дка/ на овощните видове, получени след въвеждане на
стопанствата в програмата и необработени статистически са представени в табл. 14:
Табл.14 Средни добиви кг/дка по видове овошки :
Наименование на овощния Плододаващи
вид
(дка)
Бадеми
1 358
Праскови
1 645.1
Сливи
180.2
Череши
6921.65
Ябълки
1728.4

Общо
произведена Среден добив
продукция / кг/
кг/дка
101 260
75
1 062 459
645
71 700
398
3 115 972
450
1 226 481
709

Бадемовите насаждения в област Бургас са твърде стари, което обяснява ниския
добив от тази овощна култура през стопанската 2010/2011 година.
Количеството реализирана продукция в кг е представена в табл. 15
Табл.15 Реализация на произведената продукция в кг:
За
За
Рента и
Общо
Наименование
За
собствена
търговската
плащане
Износ
реализирана
на овощния
преработватели
консумация
мрежа
в натура
продукция
вид
5980
964341
224160
*
*
1226481
Ябълки
107

350
8783
0
0
0
9133
Круши
Кайсии
10400
25462
3000
0
*
61862
зарзали
15730
724729
219500
*
*
1062459
Праскови
150
43400
0
0
0
43550
Нектарини
6460
290863
244311
*
0
548634
Сливи
10510
1029740
1981272
*
*
3115972
Череши
315
11170
2000
0
0
13485
Орехи
2030
92490
6740
0
0
101260
Бадеми
*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в
които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем. Съгласно чл. 26
от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят
От общо произведената продукция приблизително 0,8 % е за собствена
консумация, следва разпределението по направления :
- за преработвателни предприятия – 43,3 %
- за търговската мрежа – 51,6 %.
Останалите 4,3 % от общо произведената продукция са реализирани като рента плащане в
натура или износ.
В област Бургас, най-голям дял от произведената продукция в кг , изкупена от
преработвателни предприятия е при черешите, където 63,5 % от общото количество е
реализирано в това направление.
Анкетираните стопанства са обявили в анкетните формуляри , че през периода от
01.10.2010 до 30.09.2011 г. са напоявали общо 12 786.5 дка, което представлява 46,7 % от
общата площ на плододаващите и младите, невстъпили в плододаване овощни
насаждения.
Най-често използваните начини за поддържане на почвената повърхност в
овощните градини си остава обработката на почвата чрез изораване или окопаване, като
общо площите поддържани по упоменатия начин са 22730 дка. Продължава да се
наблюдава нискък % на застраховане на площите за стопанската година, който съответно
за наблюдавания период е едва 21,4 % от общата площ на плододаващите и невстъпили в
плододаване овощни насаждения.
Овощните насаждения в област Бургас за 2011 се характеризират с добро ниво на
агротехника и фитосанитарно състояние. Съществуват насаждения, в които са
осъществени по шест- седем пръскания. Отлично агротехническо състояние имат и
новосъздадените овошки.
V. НАБЛЮДЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ
РБЪЛГАРИЯ КЪМ 1-ВИ НОЕМВРИ 2011 ГОДИНА.

ЖИВОТНИ

В

Проведеното наблюдение за броя на селскостопанските животни към 1-ви
ноември 2011 година стартира на 01.12.2011 г., като за област Бургас броят на
животновъдните стопанства е 913 по извадка, от които след анкетиране 807 са
действащи.
Таблица 16 Брой налични животни по категории към 01.11.2011 г.
Вид живот
Млечни крави
Общо говеда
Биволици
Общо биволи

Брой животни към 01.11.2011
4 828
11 287
425
594
108

Овце майки
Общо овце
Кози майки
Общо кози
Свине майки
Общо свине

64 535
77 195
2 915
3 877
2 059
31 662

През стопанската 2010/2011 година за област Бургас се наблюдава намаление при
общия брой биволи с -4.2/% спрямо 2009/2010 година.
Произведеното мляко за периода на анкетиране от наблюдаваните стопанства е
16 480 020 л., като дела на кравето мляко е 77.4% от общо добитото.
Общо реализираните животни за периода са 150 582 броя животни по направление
– продадени за клане в кланици, заклани в стопанствата, продадени живи на посредници
или дадени за доотглеждане в други стопанства.
VІ. НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦЕВЪДСТВОТО В Р БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011
ГОДИНА.
Проведеното наблюдение в сектора птицевъдство в област Бургас стартира на
13.03.2012 година и завърши в рамките на определения срок. Извадката включва 168
птицевъдни стопанства, от които след анкетиране 150 броя са действащи.
Общият брой на отглежданите птици към 31.12.2011 година от извадковата анкета
спрямо данните от ПЗС 2010 година е намалял с 30%, което се дължи на прекратяване
дейността на няколко крупни птицевъдни стопанства .Същите стопанства ще се проследят
в годините, защото биха могли да възстановят дейността си.
След въвеждане, контрол и обработка на анкетните карти се получиха следните
резултати.
В частта – налични птици към 31.12.2011г., данните са представени в табл.17 :
Табл. 17 Налични птици към 31.12.2011 година
Видове
птици
Кокошки
Пуйки
Патици
Гъски
Пъдпъдъци
Щрауси
Токачки
Общо

Стокови
носачки
244536
239
225
42
*
*
68
245434

Родители

Подрастващи
*
*
*
*
0
0
0
*

1143
0
*
*
0
0
0
1158

Общо
250173
242
233
54
*
*
68
251094

*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в
които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем. Съгласно чл. 26
от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят
Стойностите за производството на яйца са представени в табл. 18:
Табл. 18 Производство на яйца /брой/:
Производство на яйца за консумация - брой
Производство на яйца за носачки - брой

38 614 229
*
109

Производство на яйца за месо - брой

*

Яйца за люпене – общоползвателни - брой
Средна носливост на кокошка за година брой

*
162

*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от три лица или в
които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем. Съгласно чл. 26
от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят
VІІ. НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО ЗА ОБЛАСТ БУРГАС – 2011 Г.
Наблюдението на пчеларството в област Бургас стартира на 13.03.2012 г. с
обучение на анкетьорите, за което е съставен протокол. Въведени са в програмата 159
броя стопанства, от които 147 са действащи.
След въвеждане, контрол и обработка на получените данни по отношение на брой
пчелни семейства и произвоство на мед в кг, се получават следните резултати:
Табл.19 Съпоставка на получените резултати между 2010 и 2011 година :
Резултат от анкетата :
Налични пчелни семейства към 01.05 /брой/
Унищожени пчелни семейства от отравяне /брой/
Унищожени пчелни семейства от болести /брой/
Унищожени пчелни семейства от глад /брой/
Унищожени пчелни семейства други причини /брой/
Добит пчелен мед /кг/
Пчелни семейства, от които е добиван мед /брой/
Среден добив от 1 пчелно семейство /кг/

2010 г.
12 378
53
131
284
546
217 980
11 524
19

2011 г.
13 002
48
169
183
793
193 612
10 562
18

През стопанската 2011 г. се наблюдава увеличаване с 45% на унищожените пчелни
семейства поради други причини/обединяване на пчелни семейства, кражби, бедствия,
замръзване/ в сравнение с 2010 г. .
Производството на пчелен восък през 2011 г. е 2 830 кг., а на пчелен клей - 48 кг.
Съпоставка на добитите количества мед в килограми през 2009, 2010 и 2011 година
е представена на следната фигура 2:
Килограми добит пчелен мед

250 000
200 000

217 980

193 612
Добит
пчелен
мед през
2011г.

0

Добит
пчелен
мед през
2010 г.

50 000

Добит
пчелен
мед през
2009 г.

100 000

158 131

150 000
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Количеството добит пчелен мед през 2011 г. е с 24 368 кг по-малко в сравнение с
2010 г., което представлява приблизително 11%.
Средният добив от едно пчелно семейство през 2011 г. е 18 кг или с 5 % по- нисък
в сравнение със средния добив през 2010 г.
Реализацията на пчелният мед през периода 01.05.2010г. – 01.05.2011 г. по
направление и средна цена кг/лв. е представена в табл.20 :
Табл.20Реализация на произведеният мед в кг и средна цена по направление :
Реализация на меда
Директни продажби на краен потребител - количество в кг
Директни продажби на краен потребител - средна цена лв./кг

Стойности
30 984
5.6

Директни продажби на търговците на дребно - количество в кг
Директни продажби на търговците на дребно (в магазинната
мрежа) - средна цена лв./кг
Продажби на преработвателни предприятия - количество в
кг
Продажби на преработвателни предприятия - средна цена
лв./кг
Продажби за промишлеността - количество в кг
Продажби за промишлеността - средна цена лв./кг
За собствена консумация и подхранване на пчели - количество
кг
Нереализирани количества към 01.05.2011 г - количество в кг.
Продажби на пчелен восък в кг.

29 150

Продажби на пчелен восък средна цена лв/кг
Продажби на пчелен клей в кг.
Продажби на пчелен клей средна цена лв/кг

5
*
*

4.7
91 580
4.2
8 670
4.1
18 853
10 900
1 218

Най-голям дял от продажбите на пчелен мед заема продажбата на преработвателни
предприятия - 91 580 кг. на средна цена 4,2 лв./кг. Следва директната продажба на краен
потребител 30 984 кг., където и цената е по-висока – 5.6 лв./кг, както и директната
продажба на търговците на дребно - 29 150 кг на средна цена 4,7 лв./кг. Най – малък е
делът на продажбите на мед за промишлеността – 8 670 кг. На средна цена 4,1 лв/кг.
Количеството използван мед за собствена консумация и подхранване на пчелите е 18 853
кг.
Обобщените резултати за 2011 г., получени от анкетираните пчелари на областно
ниво по отношение на производствените разходи, са представени в табл.21 :
Табл.21 Производствени разходи за 1 пчелно семейство :
Производствени разходи за 1 пчелно семейство
Борбата с/у вароатозата за 1 третиране на 1 пчелно с-во (лв)
Подхранването за 1 пчелно с-во през зимата 2010/2011 (лв)
Подхранването за 1 пчелно с-во през пролетта 2011 (лв)
Подхранването за 1 пчелно с-во през есента 2011 (лв)

Стойност в лв.
4,0
11,5
14,0
12,5

Представените данни за областта са на база извадково наблюдение, резултатите не
са обработени статистически и не са екстраполирани.
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VІІІ. ГОДИШНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КЛАНИЦИ В ОБЛАСТ
БУРГАС ПРЕЗ 2011 г.
На основание писмо № 9166-32/02.03.2012 г. на МЗХ в периода :
- от 15.03.2012 г. до 30.04.2012 г., се проведе годишно статистическо
изследване на дейността на млекопреработвателните предприятия ;
- от 15.03.2012 г. до 15.04.2012 година - годишно статистическо изследвание
на дейността на кланиците , действащи на територията на област Бургас.
Изследванията се извършиха служебно от експерт в ОД”З” – Бургас.
Преди стартиране на анкетата, предварително бяха изпратени уведомителни писма
до ръководителите на предприятията, с цел да се уверят и запознаят със същността на
наблюдението. Това улесни работата по извършване на анкетирането.
A/ Млекопреработвателни предприятия /МП/:
Анкетирани са служебно 6 /шест/ действащи млекопреработвателни предприятия
за 2011 г. в област Бургас. Информацията обхваща периода от 01.01.2011 година до
31.12.2011 година.
Общо за областта през 2011 г. от МП са преработени 3 740 438 литра мляко, от
които най- голям е делът на кравето мляко – 2 698 884 л., следван от овчето мляко – 1 041
554 л.
Част от събраното пълномаслено прясно мляко е препродадено на
млекопреработвателните предприятия в други области, без предварителна обработка като
пастьоризиране или стерилизиране.
В % съотношение данните за преработеното мляко са представени във фигура 3:

овче мляко
/л /
28%

краве
м л я к о /л /
72%

Сравнителен анализ на преработените количества краве и овче мляко за периода от
2009 г. до 2011 г. е направен в следната графика:
преработените количества краве и овче
мляко за периода от 2009 г. до 2011 г.

500000
0

2009г.

1322848

1000000

1242300

1500000

2010г.

краве/л/
овче/л/

1041554

2000000

2698884

2500000

3155408

3000000

3158356

3500000

2011г.

Наблюдава се намаление на преработеното краве мляко през 2011 година в
сравнение с 2010 година приблизително с 14,5%, а при преработеното овче мляко през
2011 година спрямо 2010 година – с 21,2%.
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Количествата крайни продукти предназначени за консумация са посочени в
следната таблица в обобщен вид:
Производство на млечни продукти за 2010 г. и 2011 г.
Произведени
Реализирани
количества
количества
2010
2011
2010
2011
Крайни продукти, предназначени
/кг/
/кг/
/кг/
/кг/
за консумация
2128320 1292098 2003404 1235057
общо
Подробен сравнителен анализ на данните по категории през годините не може да
бъде предоставен поради изискванията за спазване на статистическа тайна.
Видно е, че производството на млечни продукти през 2011 г. за област Бургас се е
намалило като цяло приблизително с 39% в сравнение с 2010 г.
Б/ Кланици :
Тенденцията в този отрасъл през последните години е към намаляване броя на
действащите предприятия. Старата материално-техническа база, ниските санитарнохигиенни условия и повишените критерии за стандарт са основните причини за това.
През 2011 г. на територията на област Бургас са фигурирали в регистъра на БАБХ
две кланици за червени меса и една за бели меса.
Кланицата за бели меса е била временно неактивна, тъй като не е извършвано
клане през целият наблюдаван период.
Поради забрана за клане на животни на територията на област Бургас от БАБХ и
опасност от разпространение на шап, кланиците за червени меса са имали дейност само
през месеците : април, май и юли.
Сравнителен анализ на данните през годините не може да бъде предоставен поради
изискванията за спазване на статистическа тайна.
ІХ. НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА,ПРЕРАБОТВАЩИ
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2011 г.
В периода от 20.04.2012 г. до 21.05.2012 г., на основание писмо № 916653/20.04.2012 г. от МЗХ – гр. София се проведе наблюдение на дейността на предприятия,
преработващи плодове и зеленчуци на територията на област Бургас. Наблюдението се
извърши служебно, от експерт в ОД”З” – гр. Бургас.
Въведени в програмата са общо 8 бр., от които 6 бр. са действащи, 1 бр. е временно
неактивно, 1 бр. е прекратило.
Преди стартиране на анкетата, предварително бе изпратено до ръководителите на
предприятията, писмо № 91-830/20.04.2012 г. на МЗХ – гр. София, с цел да се запознаят
със същността и целта на наблюдението.
Поради изискването за спазване на статистическа тайна не е възможно
предоставяне на подробни данни за количествата доставени плодове и зеленчуци като
суровина в предприятията, както и за производството и реализацията на готовата
продукция.
Относно начините на снабдяване на пресни плодове за преработка най-голям е %
на изкупуване
директно от производители, следва преработката на ишлеме в
предприятието и доставка на плодове чрез внос. Най - малък е % на доставка чрез
търговци.
Основните видове плодове използвани за суровина са: череши, сливи, малини,
праскови, кайсии, круши.
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При преработването на зеленчуци най-голям е % на доставка чрез изкупуване
директно от производители, следва производство от доставени зеленчуци чрез търговци и
количества преработени на ишлеме в предприятието. През наблюдавания период няма
количества пресни зеленчуци дадени за преработка на ишлеме в други предприятия.
Доматите заемат най – голям дял от всички доставени пресни зеленчуци в
предприятията. Следват пипер – сладък , корнишони , патладжан, други зеленчуци и лют
пипер.
Реализацията на готовата продукция за област Бургас през 2011 година е
представена на следната графика :
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Видно е, че при плодовете най - голямо количество продукция се реализира за
износ, следва продукцията преработена в предприятията на ишлеме и останалите
количества на склад. Най – малък е % на реализираните в търговската мрежа.
При зеленчуците отново най - голям е делът на реализираните за износ, следван от
дела на количествата на склад и реализираните в търговската мрежа. Най – малък е делът
на преработените в предприятията на ишлеме.
Проблеми при анкетирането не са констатирани. Експортът от компютърната
програма е изпратен в срок.
Х. СИСТЕМА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2012 г. ЗА
ОБЛАСТИТЕ СЛИВЕН, ЯМБОЛ И БУРГАС.
Функционирането на системата за земеделска счетоводно информация е по силата
на Регламент /ЕО/ 1217/2009, чиято цел е събиране, обобщаване и представяне на
информацията за доходите на земеделските стопанства на ниво страна и райони, служи за
подготовка и оценяване на селскостопанските политики на национално и европейско
равнище.
Във връзка с дейностите по СЗСИ в областите Бургас, Сливен и Ямбол, през 2011
г. бяха посетени от експертите по агростатистика 365 броя стопанства, от които 206
водещи двустранно счетоводство и 159 неводещи счетоводство.
Индивидуалните данни от наблюдаваните 365 стопанства са обработени и
обобщени, като информацията е попълнена в съответните хартиени формуляри, въведена
е в програмата 02_BG_FADN_2010 /за стопанствата водещи двустранно счетоводство/
или в Еxcel таблици /за стопанства неводещи счетоводство/, след което е предоставена на
координатора на зоната, въведена е в общата програма 02_BURGAS_2011 за последващ
трансфер, обработка и контрол на данните към МЗХ в срок.
Разпределението на стопанствата в зоната по страти е представена в табл. 22.
Табл. 22 Брой стопанства по извадка и брой наблюдавани през 2011 година

114

Брой наблюдавани стопанства за 2011
Брой стопанства по извадка
г.
Общо
Общо за
за
Бургас
Сливен
зоната
Ямбол
БУРГАС ЯМБОЛ СЛИВЕН зоната
анкетирани
Общо : Общо :
Общо : Общо Общо : Общо Общо :
Страта
116
111
116
: 343
121
: 115
129
Общо : 365
102
2
3
3
2
3
3
8
8
103
2
3
3
2
3
3
8
8
104
2
8
3
2
8
5
13
15
105
17
19
23
16
20
21
59
57
106
3
10
1
3
10
2
14
15
202
2
3
3
4
3
4
8
11
203
2
3
3
4
3
5
8
12
204
2
3
3
3
3
7
8
13
205
14
8
5
16
10
2
27
28
206
14
2
4
12
2
3
20
17
302
2
3
3
3
3
6
8
12
303
2
3
3
2
4
8
8
14
304
2
3
3
2
3
3
8
8
305
8
3
3
7
3
3
14
13
306
2
0
0
2
0
0
2
2
402
9
6
11
9
4
10
26
23
403
2
3
5
3
5
6
10
14
404
7
5
11
8
4
15
23
27
405
8
3
10
8
4
10
21
22
406
2
4
3
1
5
3
9
9
502
4
3
3
4
3
2
10
9
503
2
3
3
3
3
3
8
9
504
2
3
3
1
3
2
8
6
505
2
3
1
2
3
1
6
6
506
2
4
3
2
3
2
9
7
Съществува проблем при набиране на стопанства от 105, 206, 305, 402, 406, 504 и
506 страти. Това се дължи на голямата динамика в отглежданите видове култури и
животни през отделните стопански години. От друга страна налице са промени с
параметрите за икономически размер на стопанствата, поради което стопанства от страта
преминават през обследвания период преминават в страта 106 или 105 . Това също
затруднява подбора на стопанствата.
За функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация през
2011г. са изразходвани общо 1260.09лв. разпределени в следната таблица:
Табл.23 Разпределение на изразходваните средства за СЗСИ през 2011г.
§ по ЕБК
10-15
10-16
10-20
10-51
99-99

РАЗХОДИ
Материали
Горива
Разходи за външни услуги
Командировки в страната
Общо разходи

Общо за
годината
188.99
502.87
352.33
215.90
1260.09
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ХІ. СТРУКТУРАТА НА ОВОЩНИТЕ ВИДОВЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2012
ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС
В изпълнение на писмо № 9166-82/23.07.2012 г. на МЗХ, наблюдението за
структурата на овощните видове в област Бургас стартира на 30.07.2012 година, с
участници – експерти от ОС”З” в съответните общини.
Обучение на експертите се извърши индивидуално с всеки един, съобразявайки се
с ангажиментите им и с периода на счетоводното им отчитане в ОД»Земеделие» Бургас.
Отговорниците от ОС»З» получиха инструкции , списък на земеделските стопанства по
общини, сортова листа, анкетни карти и подписаха Декларации за статистическа тайна и
обучение .
Разпределението на стопанствата за анкетиране по списък е представен в табл. 24.
Табл. 24 Брой стопанства по списък :
Брой стопанства по списък от ПЗС2010 и продуктова анкета – реколта
598
2011 година
Брой стопанства от списък на РА-ДФЗ
121
Брой стопанства за анкетиране-общо
719
След отчитане на анкетите и въвеждането им в програмния продукт, резултатите
според статута на стопанствата са представени в табл. 2.
Табл. 25 Брой стопанствата според техния статут :
Брой действащи стопанства
514
в това число унаследени - действащи
49
Брой закрити стопанства
145
Брой дублирани стопанства
4
Брой унаследени стопанства – прекратили дейност
60
Общ брой стопанства
723
Разликата между въведените в програмата стопанства и броя стопанства по списък
се дължи на новооткритите /липсващи в ПЗС 2010/ или анкетирани със седалище в
други области, но с местонахождение на овошните насаждения в област Бургас. 11
броя стопанства от действащите и фигуриращи в основните списъци унаследяват
стопанства, кодирани в програмата със статут унаследени.
Резултатите по отношение на площта от основните видове овощни насаждения,
които са обект на наблюдението, са представени в табл. 26.
Табл. 26 Съпоставка на резултатите от структура на овощните видове през
2007 и 2012 год. и ПЗС 2010 :
Овощен вид

Праскови

Структура на
овощните видове2007
площ (дка)

ПЗС-2010
площ (дка)

3017.3

Структура на
овощните видове2012
площ (дка)
3077.96

4186.3
Нектарини

277.2

Кайсии

376.3

874.4

975.75

Ябълки

3321.4

4160.55

3123.85

Круши

160.4

717

797.8

796.8
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В сравнение със Структурата на овощните видове /СОВ/ – 2007, площта при
наблюдаваните насаждения през 2012 година се е увеличила особено при нектарините с
65,21 %, при кайсиите с 61,43 %, при крушите с 79,80 % и при прасковите с 1,97 %.
Намаление се наблюдава единствено при ябълките с 5,9 %..
Съпоставка между трите периода на наблюдение /Структура на овощните видове
2007 г., Структура на овощните видове 2012 г. и ПЗС 2010 г/ по отношение на площта на
основните 5 вида овошки/, е представено на фиг.
Фиг.4 Площ в дка през периодите на обследване :
дка
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2
007
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2500
2000
1500
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1000

2012

500
0

Прасков и

Кайсии

Ябълки Круши

В ПЗС 2010 година, площта на наблюдаваните овощни насаждения се увеличава
при всички видове в сравнение с 2007 година, което се дължи на създаването на млади
трайни насаждения в перида от 2007 г. до 2010 г. на територията на област Бургас.
При съпоставка на ПЗС 2010 със Структурата на овощните насаждения през 2012 г.
е налице намаляване на площите при прасковите и ябълките. Причина за това е обекта на
наблюдение в структурата на овощните насаждение т.е. наблюдават се стопанства, които
отглеждат площи по-големи от 1 дка.
При овощните видове – кайсии и круши съществуват увеличение на площите,
което се дължи на новозасадените през последните две години. Потвърждение на
гореизложеното е представено в табл.27
Табл. 27 Площ в /дка/ по видове овощни насаждения спрямо възрастовата им
структура и периода на обследване – съответно 2007 и 2012 година :
Възрастова структура на овощните видове
Овощен
вид

Статистическо
наблюдение

СОВ-2007
СОВ-2012
СОВ-2007
Нектарини
СОВ-2012
СОВ-2007
Кайсии
СОВ-2012
СОВ-2007
Ябълки
СОВ-2012
СОВ-2007
Круши
СОВ-2012
Праскови

0-4
5-9
10-14
години години години
1597.1
246.6
149.6
563.8
2106.86
160.2
467.2
291.3
482.7
1423.8
400.6
137
563.2

59
7.5
329.6
64.6
9.9
486.85
69.2
15.9
1769.95
5.3
16.7
227.4

15-19
>=20
години
години
416.7
607.3
407.3
50.5
0
0
10.5
0
6.2
583
1229.5
174.4
778.9
0.5
0.9
2.1
5.1
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Площта на кайсиите и крушите през 2012 година с възраст от 0-4 години, е
съответно 482.7 дка и 563.2 дка, което е с приблизително 40% и 76 % повече в сравнение
с 2007 г
От наблюдаваните овощни насаждения и обследване на тяхната структура, найголям е дела на ябълките 36 %, прасковите 35%, кайсиите 11 % и съответно нектарините и
крушите по 9%. Разпределението по видове и процент, спрямо общата площ на овошките
е представено на фиг. 5.
Фиг. 5 Относителен дял на овощните насаждения спрямо общата площ в проценти.

Разпределение на овощните насаждения в %
Праскови

Нектарини

Кайсии

Ябълки

Круши

9%
35%
36%
11%

9%

При ябълките, средния добив е 1025 кг/дка. Най-разпpостраненият сорт е
„Мерлоуз“ с междуредово и вътрередово разстояние на засаждане 5 м. на 3 м. и среден
брой дръвчета на дка 67 броя. Следва сорта „Златна превъзходна“ съответно с параметри
на засаждане 4 м. на 3 м. и среден брой дръвчета на дка 83 и сорта „Грени смит“ с
разстояния 4 м. на 2.6 м. и среден брой дръвчета 100 на дка.
По отношение на прасковите, средния добив е 434 кг/дка. Най-разпространеният
сорт е Редхейвън с междуредово и вътрередово разстояние на засаждане средно 4.3 м.и
3.5 м. и среден брой дръвчета на дка 66. Следват сортовете „Глоухеивън“, „Хале“,
„Елегант лейди“ и „Файет“.
Нектарините са с обявен среден добив 342, като най разпространен е сорт
„Фантазия“, съответно с междуредово и вътрередово разстояние на засаждане средно 4.7
м. на 3.7 м. и среден брой дръвчета на дка 59.
Кайсиите са със среден добив 316 кг/дка. Най-разпространения сорт е „Унгарска“
със съответно 4.9 м. междуредово разстояние, 4.4 м. вътрередово разстояние и 46 броя
дръвчета на дка. Следват сортовете „Силистренска ранна“, „Силистренска компотна“ ,
„Силистринска късна“, „Унгарска“ и други.
Средният добив при крушите е 208 кг/дка. Най-застъпеният сорт, обявен от
анкетираните стопанства е „Попска круша“ с междуредово и вътрередово разстояние 4 м.
на 3 м. и среден брой дръвчета 81 на дка. Следват сортовете „Вилямова масловка“, „Абат
фетел“ и други.
По отношение на изоставените овощни насаждения, общата площ е 1167.7 дка,
разпределени в 121 бр. стопанства.
Налице е увеличение на изоставените овощни насаждения през 2012 година с
около 8.4 %, спрямо 2007 година. Изкоренените и/или изсечени овошки след 1-ви
септември 2011 година са с площ 813.8 дка, а новосъздадените за същия период са 771.51
дка.
ИЗП /използваната земеделска площ/, обявена от анкетираните стопанства е
229 603.1 дка, разпределена както следва :
- 202 466.0 дка обработваема земя ;
23 410.6 дка трайни насаждения, от които :
o 7 013.90 дка лозя,
o 16 362.40 дка овощни насаждения
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-

o
29.30 дка разсадници и други трайни насаждениа;
3 649.0 дка постоянно затревени площи ;
77.5 дка семейни градини.

От 16 362.4 дка овощни насаждения, които се поддържат от анкетираните
земеделски стопанства, 8 772.2 дка са заети с основните наблюдавани видове, а именно
праскови, нектарини, кайсии, круши и ябълки. 46.4 % от общата площ на овошките са
разпределени при другите видове – череши, вишни, сливи и джанки, орехи, бадеми,
лещници и други.
Частта на овощните насаждения в дка, спрямо ИЗП е приблизително 7.2 %.
ХІІ.НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА
ЗАЕТОСТТА
И
ИЗПОЛЗВАНЕТА
НА
ТЕРИТОРИЯТА НА РБЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2012 г. – БАНСИК 2012.
Проведеното наблюдение стартира на 11.06.2012 г. и завърши в определените
срокове. Наблюдаваха се сегменти със земеделска насоченост, с участници - експерти от
ОС ”Земеделие” в съответните общини.
За област Бургас общия брой на сегментите е 230, от които 137 са полски и 93
горски. Данните от попълнените анкетни карти са въведени и изпратени в срок, съгласно
писмо № 9166-66/31.05.2012 г..
ХІІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АНКЕТИ ПРЕЗ М. ДЕКЕМВРИ :
Съгласно писмо № 9166-120/12.11.2012 г. от МЗХ през м. Декември стартираха следните
специализирани, извадкови анкети :
1. Добиви от земеделски култури – реколта 2012 ;
2. Производство на зеленчуци в България – реколта 2012;
3. Производство на плодове в България – реколта 2012;
4. Производство на грозде и вино – реколта 2012;
5. Брой на селскостопанските животни и птици към 1-ви ноември 2012 г..

6.ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ :
6.1.СЪСТОЯНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ
Основната дейност през отчетения период е свързана с разпределението и
стопанисването на земите от държавния поземлен фонд на територията на област Бургас.
Общата площ на земите от държавния поземлен фонд през настоящата година е с
размер от 55941.211 дка разпределени в тринадесет общини. Най-голяма е площта на
имотите от ДПФ в община Карнобат – 12432.870 дка, следвана от община Средец с
11553.317 дка, Сунгурларе - 7776.266 дка и Руен - 6051.295 дка.
Фигура 1
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Общ размер на земеделските земи от ДПФ за област
Бургас

12432.870; 13%
6051.295; 6%

Карнобат
Руен

11553.317; 12%

Средец
Сунгурларе

55941.211; 61%

Общо за областта:
7776.266; 8%

В правомощията на Министъра на земеделието и храните е да предоставя за
безвъзмездно ползване земи от държавния поземлен фонд на научни звена - институти,
техникуми, училища, разсадници, затвори и др., необходими за осъществяване на
основната им дейност. По този ред са предоставени 10 913.188 дка.
Във връзка с писмо изх.№ 9166-36/19.03.2011 г. на МЗХ ежемесечно се изготвя и
изпраща справка с актуална информация за ползването на земеделските земи от
Държавния поземлен фонд, общия размер на земите за областта, предоставени за
ползване, установени неправомерно ползвани и останали свободни земи.
Актуална информация по начина на ползване на земите от ДПФ към 30.12.2012г.,
за Област Бургас е показана с графиката по фиг.2
Начин на трайно ползване

едногод.полски к-ри

295.919; 1%
14157.351; 25%

тр.насаждения
лив ади

1952.467; 3%
1840.977; 3%

37694.497; 68%

пасища,мери,пасища с
храсти
други

Предоставянето под наем и аренда на земи от държавния поземлен фонд е една от
отговорните и съществени дейности на дирекцията.
Процедурата по обявяване на земите от държавния поземлен фонд се
предшествува от предварително съгласуване и получаване на принципно съгласие от
министъра на земеделието и храните. След получаването му, ОД”Земеделие”- Бургас
публикува обява в един местен ежедневник за откриване на процедура по провеждане на
търг (тръжни сесии). Всеки следващ търг се провежда след приключване на предходния
със заповед на Директора на ОД”Земеделие”-Бургас, като свободните имоти се обявяват
отново.
В изпълнение на изискването и условията на чл.47ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и след
Заповед № РД 46-260 от 23.03.2012г. на Министъра на земеделието и храните и Заповед
№РД11-064 от 13.06.2012г. на Директора на ОД “Земеделие”- Бургас се проведе първа
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тръжна сесия за дългосрочно и едногодишно отдаване под наем и аренда на земи от
държавния поземлен фонд за стопанската 2012/2013г. Като резултат са сключени са 40 бр.
договори с предоставени 2 751.058 дка земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни
култури и ливади за период от 10 години, за ползване на пасища и мери за срок от 5
години, както и за създаване на трайни насаждения.Също така са сключени и 9 бр.
договори с 705.736 дка земи от ДПФ за срок от една стопанска година за отглеждане на
едногодишни полски култури.
Земите от държавния поземлен фонд, останали свободни след първа тръжна сесия
бяха обявени на втора тръжна сесия за дългосрочно и едногодишно отдаване под наем и
аренда със Заповед №РД11-232 от 11.10.2012г. на Директора на ОД “Земеделие”- Бургас.
След приключване на процедурата са сключени 3 договора с предоставени 357.788 дка за
отглеждане на едногодишни полски култури за срок от десет години и за създаване на
трайни насаждения.За едногодишно ползване са сключени 3 бр.договори с предоставени
83.269 дка.
Администрирането на сключените договори за земи от ДПФ и изготвените доклади
показват следните резултати : от 01.01.2012г, до 31.12.2012г, са приведени от договори за
наем и аренда – 292 378.57 лева по сметка на дирекцията и от заповеди по реда на чл.34,
ал.8 от ЗСПЗЗ, с постъпления от 46 772.12 лева. Приоритет в дейността на Областна
дирекция ”Земеделие”- Бургас е упражняването на контрол, по отношение начина на
ползване на земи от държавния поземлен фонд.
На графиката е отразено ползването на земи от ДПФ за област Бургас по години.
Фиг.1
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДПФ
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В приоритета на ОД „Земеделие”-Бургас е администрирането и на действащите
договори за оземляване, които са в сила до изтичане на десетгодишния срок, през който
ползвателите имат право да обработват земи от ДПФ на преференциални условия. С
приключване на процеса на оземляване на основание изменение и допълнение на
ППЗСПЗЗ, приет с ПМС №188/24.07.2009г/обн.ДВ, бр.62/2009г/, в частност разборедбата
на § 23 от ПЗР се регламентира правото на оземлените лица да закупят предоставената им
за ползване земя. На ползвателите, които не заявиха в срока посочен в § 23 да изплатят
земята се гарантира правото им на ползване, съгласно условията на договора за
оземляване до изтичане на срока му на действие. Общата площ на земите от ДПФ по
действащи договори за оземляване чрез отдаване под наем е 530,710 дка, разпределени в
четири общини :
Община Камено – 47 граждани с предоставени по договор 484,510 дка;
Община Карнобат –16 граждани с предоставени по договор 25,000 дка;
Община Поморие – 2 граждани с предоставени по договор 15,200 дка;
Община Руен– 1 граждан с предоставени по договор 6,000 дка.
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През отчетният период са извършени текущи и документални проверки от
общински служби по земеделие на задълженията на наемателите по договорите за
оземляване, като за резултатите е уведомена ОД „Земеделие”-Бургас.
Една от основните и отговорни задачи на дирекцията и общински служби по
земеделие е свързана с разпоредбите на чл.47, ал.(8) на Правилника за приложение на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/. Изпълнението на
регламента от общински служби по земеделие е свързано с ежегодно извършване на не
по-малко от две проверки (до 31 май и до 30 ноември) на земите от държавния поземлен
фонд. В тази връзка и в изпълнение на Методика №РД 04-6/30.03.2010г, на Министерство
на земеделието и храните през календарната 2012г., са извършени две проверки за
състоянието и ползването на имотите от държавния поземлен фонд, съответно към
31.05.2012г., и 30.11.2012г. За резултатите от извършените проверки по землища и
общини са съставени протоколи по образец, включително и за земите предоставени от
Министъра на земеделието и храните по реда на чл.24, ал.(2) и чл.24б, от ЗСПЗЗ на
научните звена. Протоколите са одобрени от директора на ОД „Земеделие”-Бургас и
изпратени в Министерство на земеделието и храните на хартиен и магнитен носител.
Кратът анализ за състоянието, начина на трайно ползване, както и справка с
ползватели без сключени договори за наем, ползващи земи от ДПФ са представени на
директора на ОД”Земеделие”- Бургас и главния директор на ГД АР.
През последната 2012 г. се наблюдава интерес към създаване на трайни
насаждения от земеделските стопани на определени земи от ДПФ, във връзка с
подпомагането по Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци.
През последните години се наблюдава засилен интерес към закупуване на земи от
държавния поземлен фонд от страна на земеделските стопани, като в тази връзка и на
основание чл.27б, ал.5 от ППЗСПЗЗ ОД”Земеделие”- Бургас е изготвила протокол за
продажба на имоти от ДПФ на притежатели на поименни компенсационни бонове с обща
площ 14 317.903 дка на стойност 5 005 865.523 лева. След одобрението на предложението
на ОД”Земеделие”-Бургас от министъра на земеделието и храните и в изпълнение на
Заповед РД46-726/ 24.09.2012 г. се проведе четвърти национален търг за продажба на
земи от ДПФ на притежатели на Поименни компенсационни бонове. Със Заповед на
директора на ОД „Земеделие” Бургас са определени класираните на първо и второ място
участници в търга. В тази връзка и на основание чл.29, ал.1 и 2 от Наредба 16 от
19.07.2000 г., тръжната комисия е уведомила, участниците, класирани на първо място в
търга в 14(четиринадесет) дневния срок. Предстои изготвяне на скици и характеристики
на имотите за определяне на данъчната им оценка.
В заключение ще отбележим, че аграрното производство е свързано с
рационалното използване на най-важния природен ресурс - земята. Анализът на
използването на земята през периода 2010 г -2012 година, показва, че се увеличава
категорията обработваема земя в резултат на стимулиращата роля на директните
плащания. Постиженията в областта на земеделието са обвързани с повишената
информираност на земеделците в условията на свободна пазарна икономика и не на
последно място на добре свършената работа на служителите в сектора.
6.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПРОДАЖБИ, ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ :
Дейност на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ
За календарната 2012 год. Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ проведе 10
редовни заседания, на които бяха разгледани предложения по 284 броя преписки и
постановени 317 броя решения. За сравнение през 2011 год. разгледаните предложения са
430 броя преписки и постановени 519 броя решения. Намалелият брой предложения
през 2012 год. се дължи както на ЗИД на ЗОЗЗ обн.ДВ, бр.39/20.05.2011 г. чл.17, ал.1, т.1комисиите към ОД”Земеделие” разрешават промяна предназначението на земеделска
земя за имоти с площ до 50,00 дка от V до Х категория, неполивни така и на изменението
на ППЗОЗЗ обн.ДВ, бр.35/08.05.2012г.
Постановените 317 броя решения са :
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1.По чл.22,ал.1 от ЗОЗЗ и чл.32,ал.1 от ППЗОЗЗ за утвърждаване на площадка
/трасе/ за проектиране на обекти-129 броя /2011 год.-200 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-80 броя /2011 год.-186 бр./.
3.По чл.32, ал.4 от ППЗОЗЗ за отлагане на предложения за утвърждаване на
площадка/трасе/ за проектиране на обекти-94 броя /2011 год.-115 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-2 броя /2011 год.-4 бр./.
5.По чл.22, ал.2 от ЗОЗЗ и чл.32, ал.3 от ППЗОЗЗ-отказ за утвърждаване площадка
за проектиране на обекти и за промяна предназначение-4 броя /2011 год.-1 бр./
6.По чл.58 и чл.59 а, раздел VІ, глава V от ППЗОЗЗ за разрешаване на временно
ползване на земеделски земи за срок от 5 години-8 брой. /2011 год.-13 бр./
С постановените 80 броя решения за промяна предназначение на земеделска земя
е променено предназначението на общо 651,317 дка, като размера на дължимите такси по
чл.30 от ЗОЗЗ е 796847,29 лв. За сравнение през 2011 год. е променено предназначението
на общо 1155,074 дка и дължимите такси по чл.30 от ЗОЗЗ са 1779038,08 лв. Намалението
на горните стойности се дължи също на ЗИД на ЗОЗЗ обн.ДВ, бр.39/20.05.2011 г.- по
малък брой преписки и по ниски държавни такси при имоти от V до Х категория.
Впечатление прави големия брой отложени предложение-94бр., което се дължи
както на завишените изисквания по
изменението на ППЗОЗЗ обн.ДВ,
бр.35/08.05.2012г.така и на стриктното спазване на чл.17 от ЗУЧК.
Влезлите в сила решения са 92 броя за 742,116 дка. Същите за 2011 год. са
съответно 223 бр. за 1312,706 дка.
Платените държавни такси по чл.30 от ЗОСС са 924550,98 лв., а през 2011 год.2221485,69 лв.
През 2012 год. прегледа и проучването на преписките и подготвянето им за
доклади се осъществи от един експерт.
Издадените актове за категория на земята са 251 броя.
Съставените актове за нарушения по чл.2, ал.3 от ЗОЗЗ са 10 броя.
Комплектовани преписки по Раздел V на ППЗОЗЗ-6 бр..
Тримесечните справки за МЗХ са изготвени и изпратени в срок.
Осъществени са участия на заседания на: държавна комисия за рекултивация на
жп участък Бургас-Сарафово-Поморие, държавна комисия за приемане на елпровод на
Глобул в общ.Несебър, държавна комисия за определяне на археологическа
забележителност гр.Несебър, областна комисия за приемане на план на новообразуваните
имоти с.Атия и м.”Хаджиали дере”, гр.Созопол, областна комисия за приемане на
кадастралната карта на „Лукойл”, 5 общински експертни съвета –в общ. Созорол,
Поморие и Бургас и други.
Извършени са многобройни консултации и справки на граждани, както и на ОСЗ
към ОД”Земеделие”Бургас.
Придобиване на собственост върху земи по реда на чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ от
собственици на сгради и/или съоръжения и по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за
свободни площи
В началото на отчетния период работата свързана с придобиване на собственост
върху земи по реда на чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ от собственици на сгради и по реда на чл.27,
ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни площи тръгна с усилени темпове. Едновременно с приемането
на нови искания за закупуване на земята се извърши актуализация на преписки, които не
са били в движение поради не доокомплектоване с необходимите документи или не
приключили през 2011 г.
Преписка се образува с подаване на искане до министъра на земеделието чрез
директора на Областна дирекция ”Земеделие”. Към заявлението се прилага комплект от
123

документи доказващи собствеността върху сградата, доказателства че сградата е
придобита от имущество на организации по &12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, доказателства за
необходимата прилежаща площ на сградата, актуални скици, удостоверение за
идентичност от ОСЗ при установена разлика в площта на имота или наименованията на
обектите, данъчна оценка за земята, акт за държавна собственост на имота и др.
Промяната в чл.90 от ППЗДС приета с ДВ, бр.61/09.08.2011 г. и изискването при
разпоредителни сделки с държавна земя, продажната цена да се определя по пазарен
механизъм от независим оценител и не по-ниска от данъчната оценка, останаха валидни
за цялата 2012 г.
За издаване на АДС се подготвя предложение до Областния управител, към което
се прилагат всички документи доказващи правото на собственост на земята, данъчна
оценка, актуална скица, след което се вписва в Службата по вписвания обслужваща
съответния съдебен район и се изготвя нова скица с отразен АЧДС. За периода са
изготвени 64 броя.
При изготвяне на данъчните оценки също се натъкнахме на трудности, поради
необходимостта те да бъдат изготвени като за имоти в строителни граници (за всички
стопански дворове) и това обстоятелство да е отразено на самото удостоверение за
данъчна оценка. Приблизително изготвените искания за данъчни оценки са над 559.
Въпреки, че голяма част от документите са с определен срок на валидност, което
изисква презаверки или изготвяне на нови успяхме да завършим годината с изпращането
на 150 бр. преписки до МЗХ и издаването на 125 бр. заповеди по реда на чл.45а от
ППЗСПЗЗ с разрешение за закупуване на прилежащите площи. Въз основа на заповедите
се изготвиха договори за покупко-продажба на държавна земя – частна държавна
собственост както следва:
- закупуване с лева -7 броя за 26,205 дка на стойност 56 620,00 лева;
- закупуване с ПКБ – 94 броя за 676,216 дка на стойност 1 903 072,60 лева.
За останалите процедурата ще продължи през 2013 г.
Поради липса на парцеларни планове са изготвени планове на новообразувани
имоти по чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ за определяне на необходимата прилежаща площ към
сградите и съоръженията, за което са издадени 4 бр. заповеди на Директора на ОД”З”.
Имаше завишен интерес за закупуване на свободни площи в стопански дворове по реда на
чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, но поради промяна в нормативната база се проведоха само два търга
за 16 бр. имоти за сумата от 197110,00 лв.
Наблегна се на организиране на търгове за такива имоти и получихме
предварително съгласие от МЗХ за още две землища за 19 бр. имоти, за които ще се
проведат търгове през 2013 г. Сериозна трудност има при осигуряване на доказателства,
че сградите и/или съоръженията в някои от имотите са продадени като материали или
идентифицирането на собственици на сгради или съоръжения в тях.

Общо за 2010 г.
Общо за 2011г.
Общо за 2012 г.
Общо за периода 2010 -2012

Броя
договори
67
89
101
267

дка
380.518
587.508
702.421
1779.321

ПКБ
Лева
909292.98 70103.56
1721217.86 24195.72
1903072.60 56620.22
4587640.44 241059.50

Съгласно параграф 17, ал.3 от ЗСПЗЗ преди сключване на договора за закупуване
на прилежащите площи към сгради и съоръжения на организации по параграф 12 от ПЗР
на ЗСПЗЗ за лица неподали искания до 10.02.2011 г. е необходимо да заплатят дължимите
суми за ползване на земята до датата на договора.
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6.3.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Във връзка с реализиране правото на обезщетение по реда на чл. 10”б”, ал 1 и ал.2
от ЗСПЗЗ, за лица върху чиито имоти има проведени мероприятия непозволяващи
възстановяването им, за периода 2012-2013г ОСЗ Айтос извърши следните действия:
1. Изготви техническо задание за изработване на план за обезщетение, който в началото
на 2012 г. /16.01.2012 г./ е изпратен на МЗХ. След одобрението и съгласуването му с
МЗХ, ОСЗ Айтос възложи изпълнението на техническите дейности по проектиране на
границите на имотите за обезщетяване с възлагателно писмо № 515/11.07.2012 г. ЕТ
„Кулчев-Янко Тодоров” гр.Ямбол – изпълнител на техническите дейности по подръжка
на КВС за община Айтос, в едно с Протокол № 1 от 16.01.2012 г. и Протокол № 2 от
11.07.2012 г.
За лицата поискали дължимото обезщетение да бъде извършено чрез ПКБ, както и
за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение, ОСЗ-Айтос подготвя
периодично копия от преписките, които изпраща в Агенцията по Приватизация и
следприватизационен контрол, за издаване на депозитарни разписки във връзка с
реализиране на правото на обезщетение. Процедурата се развива по бавно, тъй като по
искане на АПСПК преписките се окомплектоват и изпращат по 50 бр. и едва след
получаването в ОСЗ-Айтос на поименните компесационни бонове /ПКБ/ - депозитарни
разписки се изпращат следващите 50 броя., поради което са изпратени в АПСПК само
160 броя.
ІV АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОС „ЗЕМЕДЕЛИЕ” КЪМ ОДЗ – БУРГАС
1. ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗП ПО НАРЕДБА №3/1999 ГОД.
Регистрирани земеделски производители по Наредба №3
ОСЗ
2009 год. 2010 год. 2011 год. 2012 год.
Айтос
1 169
880
860
816
Бургас
434
306
316
342
Камено
320
304
296
334
Карнобат
767
748
621
787
М. Търново
77
66
99
93
Несебър
155
128
159
144
Поморие
521
470
459
471
Приморско
65
63
61
59
Руен
1 781
766
761
852
Созопол
197
129
100
135
Средец
352
335
334
365
Сунгурларе
527
469
357
373
Царево
86
66
82
89
Общо
6 451
4 730
4 505
4860

Видно от горната таблица е завишеният брой регистрации извършени в
ОД”З”Бургас за 2012г в сравнение с 2011г. Увеличението на броя на ЗП се дължи до
голяма степен на нарасналия интерес от страна на земеделските стопани, кандидатстващи
по схемите за кредитиране на бенефициенти по мярка 141, Национална програма
„Пчеларство” и схемите за подпомагане de minimis ПРСР. Трябва и да се отчете факта, че
много от земеделските производители се регистрират като такива, поради нужда от
самоосигуряване.
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За община Айтос се забелязва отрицателен ръст на ЗП, което се обяснява с отлива
на регистрацията на граждани като земеделски производители, които имат за цел не
развитие на стопанска дейност, а самоосигуряване с цел право на парично обезщетение за
бременност и раждане. Именно бройката на последните варира през различните години и
е причина за намаляне на общата бройка на земеделските производители за 2012 г.
2. ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ – КАМПАНИЯ 2012Г.
В началото на март стартира кампанията по приемане, обработване и представяне в ОРА
на заявления за единно плащане на площ. За периода 5 688 бр. земеделски стопани, с
обща площ 218 803 ха.
Заявления за директни плащания на площ
2009 год.
2010 год.
2011 год.
бр.
бр.
бр.
ОСЗ
заявления площ/ха заявления площ заявления площ
Айтос
459
19 511
787
21 208
729
19 090
Бургас
271
18 609
272
19 876
279
19 140
Камено
213
24 065
221
23 171
219
23 743
Карнобат
569
58 249
570
58 922
514
54 015
М. Търново
38
601
35
618
41
529
Несебър
132
5 583
132
5 628
122
6 368
Поморие
513
14 060
575
15 393
512
12 766
Приморско
60
3 091
2 699
61
2 055
Руен
878
8 772
1 407
10 589
1 335
8 585
Созопол
73
6 285
114
7 754
109
6 523
Средец
282
37 533
284
34 579
307
35 201
Сунгурларе
739
22 357
1 131
21 939
1 050
20 911
Царево
35
662
47
482
54
428
222
209
Общо
4 262
219 377
5 575
858
5 318
353

2012 год.
бр.
заявления
площ
835
18678.500
335
21088.25
228
23 860
563
53717.04
47
1123.63
126
7109.62
538
13884.86
49
2 095
1 425
9166.60
110
6522.92
324
35941.43
1 047
21047.80
61
425.46
5 688

25 955

Най – много заявления за регистрация бяха обработени от служителите на ОСЗ
Сунгурларе, Руен, Айтос и Поморие. За ОСЗ Руен това се дължи на по-добрата
информираност на жителите на община Руен, оптимизиране процеса на очертаване на
заявените площи(създаване на по-добра организация, възможност за очертаване чрез
файлове с разширение „shp” по измервания с GPS, препоръчителни графици за
очертаване по дни за 39-те села в общината) и др. Наблюдава се засилен интерес към
разработване на нови земеделски имоти, които досега не бяха обработвани и бяха
оставени в пустеещ вид, което доведе и до разширяване на слоя „Площи в добро
земеделско състояние”, към Интегрираната система за администриране и
контрол(ИСАК).За общинските служба Сунгурларе е запазен почти на 100 процента на
броя заявленията от предходната кампания, когато са били общо 1 050 бр.
Идентифицираната площ за подпомагане през 2012 г. 136,36 ха в повече се дължи на ново
разработени площи и увеличение на договорирани площи от арендатори и наематели.
ОСЗ Айтос показва увеличен брой бенифициенти за сметка на заявления от
тютюноппроизводители и намалената площ което се дължи на прекратената дейност на
Регионалната развъдна асоциация на млеко- и месопроизводителите в община Айтос.
По големият брой обработени бенефициенти в ОСЗ Карнобат се обяснява с
голямата обработваема площ в общината, на новите схеми за специфично подпомагане националните доплащания за животни за икономически уязвими общини в Южна
България - НДЖ 4, както и големия брой земеделски стопани с обработваеми ниви в
Община Карнобат, а с адресна регистрация в други области. За ОСЗ Камено цифрите
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показват, че най-много заявления са регистрирани през 2012 година, поради
новорегистрираните земеделски производители – млади фермери и като цяло има
тенденция за нарастване на броят им през годините в общината. През 2012 година бяха
разработени и усвоени нови площи, което доведе до леко завишение на очертаната площ.
За ОСЗ Средец увеличението бинефициентите се държи на увеличение на обработваемата
земя и създаването на полупазарни стопанства на територията на общината.
3.СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОВЕРКИ НА ТЕРЕН.
В изпълнение разпореждане на МЗХ с заповед РД-09-1110/1308.2012г. бяха
извършени специализирани проверки на терен на 798 физически блока с цел
актуализиране на слоя допустим за подпомагане през периода септември – октомври и
501 физически блока по заповед РД-09-33/17.01.2013г.за последващ контрол на място
след извършване на дешифрация на зоните за заснемане на съответната година през
периода януари – февруари 2013г. с обща площ 75 548 ха.
Специализираните проверки на терен се извършиха по списък съдържащ
физическите блокове предоставен от МЗХ

ОСЗ
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
М. Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
Общо

Теренни проверки
2009 год. 2010 год. 2011 год. 2012 год.
306
150
221
60
1 285
568
209
177
134
50
129
38
595
164
138
88
202
20
36
76
202
94
147
74
86
412
222
23
95
39
33
22
230
282
498
147
160
62
98
60
1 117
125
167
199
810
628
128
266
97
16
43
69
5 319
2 610
2 069
1 299

Теренните проверки се извършват при тежки условия, тъй като разположението на
основната част от ФБ е в планински райони. До голяма част от ФБ пътищата са в много
лошо състояние или липсват такива.
Екипите на общинските служби коректно и отговорно изпълниха задълженията си,
изготвиха в срок протоколи с констатациите от извършените през деня проверки на място
и заедно с направените измервания, снимки и сканирана работна карта и въведоха в
централизирания регистър на теренните проверки, което доведе до своевременно
нанасяне на необходимите корекции в слой допустим за подпомагане от Регионалните
центрове „Поддържане на база данни на СИЗП”
4. ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА ДПФ
Една от основните и отговорни задачи на общински служби по земеделие е
свързана с разпоредбите на чл.47, ал.8 от Правилника за приложение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи. Общинските служби по земеделие
ежегодно извършват по две проверки на състоянието и ползването на имотите на ДПФ.
За резултатите от извършените проверки по землища и общини са съставени протоколи
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по образец. При установяване на неправомерно ползване на имоти от ДПФ се издава
заповед по чл.34 ал.8 от ЗСПЗЗ .

ЕДНОГОДИШНИ
МНОГОДИШНИ
заповеди чл.34, ал.8
ДОГОВОРИ
ДОГОВОРИ
ЗСПЗЗ
ОСЗ
БР.ИМОТИ ПЛОЩ БР.ИМОТИ ПЛОЩ
БР.ИМОТИ
ПЛОЩ
АЙТОС
1 101,041
2 130,456
7
125,596
БУРГАС
1 159.930
2
19.129
7
60,826
КАМЕНО
2
10,1
36 937,133
29
245,991
КАРНОБАТ
0
0
11 167,643
21
131,905
М.ТЪРНОВО
0
0
0
0
0
0
НЕСЕБЪР
0
0
0
10
25,429
ПОМОРИЕ
1
9.500
0
0
6
10,488
ПРИМОРСКО
0
0
0
0
0
0
РУЕН
7 82,768
59 480,616
48
229,483
СОЗОПОЛ
19 354,345
4
29,71
3
18,466
СРЕДЕЦ
0
0
108 1189.584
38
392,283
СУНГУРЛАРЕ
6 71.320
6
121,77
16
98,863
ЦАРЕВО
0
0
3
53,874
0
0
ОБЩО
37 548,254
231 1921,202
185
1339,33
На основание чл.47, ал.8 от ППЗСПЗЗ и писмо на МЗХ, вх.№790/27.03.2012 г.,
отнасящо се до неправомерното ползване на земеделски земи от ДПФ, установено чрез
СИЗП, се извърши допълнителна проверка, извън сроковете на чл.47, ал.8 на ползването
на имотите от държавния поземлен фонд. Като резултат от извършената от ОСЗ проверка
и констатирани застъпвания на имотите с установени ползватели са издадени заповеди по
реда на чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ, което доведе до увеличаване на броя на имотите от ДПФ с
установени неправомерни ползватели в общините: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат и
Сунгурларе. Това са общини, в които земеделието се развива изключително интензивно,
интересът на земеделските стопани е насочен към увеличаване на площите, които
обработват с цел максимално усвояване на европейски средства по различни схеми и
мерки по ПРСР.
Данните от таблицата показват, че за общините Средец, Руен и Поморие има
понижение на броя на имотите, ползвани неправомерно през настоящата година спрямо
2011 г. Това се дължи на интереса на земеделските производители да обработват земите
от ДПФ при условията на проведен търг и сключен договор за наем и аренда, както и на
навременната информираност на ползвателите от страна на служителите на ОСЗ.
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5. СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ.37”В”, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ

През отчетната 2012г. в ОСЗ към ОД»З» Бургас се проведоха процедури по сключване на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ.
Споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ
2010 год.

ОСЗ

2011 год.

входира
Сключен входиран
ни
брой
площ на
и
и
брой
заявлен собственици/по землищет споразум заявления собственици/по
ия(бр.)
лзватели
о
ения (бр.)
(бр.)
лзватели

2012 год.

входира
Сключени
ни
брой
площ на
споразумени заявлен собственици/п
землището
я (бр.)
ия(бр.)
олзватели

Айтос

4

17

47731

4

4

4

Бургас

3

12

96573

3 бр. -сл.

1

4

42 970дка

Камено

1

1

1

1

1

Карнобат

4

137

210,532
159
561,70

2

8

М. Търново

0

0

0

0

0

0

площ на
землището

Сключени
споразумения
(бр.)

17

7

15137,56

1

1

2

6

110000

1

287,48

1

52

52

183,81

1

231

290 730,60

2

7

146 151246.623

0

0

0

3

3 367.228

3

Несебър

няма

няма

2

Поморие

няма

няма

0

0

0

0

Приморско

няма

няма

0

0

0

0

Руен

няма

няма

0

0

0

0

Созопол

няма

7

0

0

0

0

0

0

0

Средец
Сунгурларе
Царево

4
16
няма

26

2

218725

2

14

78

53 774.3

6

11

59 18314.184

5

18 24533,097

2

9

10

9723,029

1

49

37

26676,5

3

0

0

0

0

няма

При съпоставяне на данните от таблицата се вижда, че в ОСЗ Карнобат са подадени
7 искания за седем землища за сключване на споразумения между общо 137 ползватели на
обща площ на землищата 290 730.60 дка. На територията на ОСЗ Средец са подадени
искания за 13 споразумения с 13 землища между между 76 ползватели на обща площ на
землищата 115 929. дка. 13 искания от 49 ползватели на обща площ 72 000 дка са
подадените заявления за споразумения в землищата на ОСЗ Сунгурларе. Във връзка с
големия брой искания служителите в кратък срок изготвиха и предоставиха на
ползвателите масивите за ползване, карта на масивите за ползване, регистри към тях. В
рамките на многократно провежданите работни срещи със всички ползватели беше
предоставена нужната информация за успешното приключване на процедурата по
споразуменията. 116 426 дка- Айтос
От таблицата е видно, че въпреки огромния труд на служителите и честите
напрегнати но ползотворни и за двете страни срещи със ползвателите, сключените
споразумения са много малко: Едно доброволно споразумения за ОСЗ Бургас, две за
Сунгурларе и едно служебно разпределение, 5 за землището на Община Средец, едно
доброволно и едно служебно за община Несебър, пет служебни разпределения за община
Малко Търново, едно служебно за община Айтос брой землища, за които са изготвени
служебни разпределения са 1 частични служебно разпределение за Камено, 5 за
М.Търново, 1 Сунгурларе, 1 Айтос.
Инициирането на процедурата по сключването на споразуменията на настоящия
етап се осъществява с добрата воля на собствениците и ползвателите и е с пожелателен
характер. Сключването на доброволните споразумения според нас трябва да има
задължителен характер. В този смисъл на собствениците и ползвателите ще им се даде
възможност реално да заявяват за подпомагане площите във комасирания вид, в който ги
стопанисват. Липсата на нормативно уреждане на този проблем доведе до отказ за
сключване на споразумения от по-голямата част от ползвателите и обработване на
комасирани масиви на доброволни начала без заплащане на „бели петна”
6.ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ
В ОСЗ се събират такси за извършени административни услуги на граждани
съобразно Тарифата за таксите събирани от органите по поземлена собственост .
Финансови приходи
2010 год.
2011 год.
2012 год.

ОСЗ
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
М. Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево

за услуги по
чл. 1 - 5, 9 и
10 от
ТТСОПС
19 702.50
10725
15307
46060,5
2 676.00
8 64,5
9287
1680
13 423.00
6701,5
24521
19659,5
24 12,50

за услуги за услуги по
по чл. 6 чл. 1 - 5, 9 и
от
10 от
ТТСОПС
ТТСОПС
19 026.00
30 449.50
8386
16368
14300
20171
56518
70437
4 002.00
3 507.00
4
1765,5
6522,5
13249
4518
3097
11 336.50
25 645.00
8376,5
9416
30475
29196
31155
20074,5
904,5
1458,5
130

за услуги за услуги по
по чл. 6 чл. 1 - 5, 9 и за услуги по
от
10 от
чл. 6 от
ТТСОПС
ТТСОПС
ТТСОПС
25 780.65
40840
23 118.35
16620
20268
12387
20129
22398
19022
48452
77 610.50
39 425.10
2 945.00
5550
3623
2077.50
0
9539
19034
11921
3275
3226
4018
15 374.80
41407
13116
9273,5
9969
52408.50
36831
38107
38475
21354
24321
16869
1928
2055.50
1174.70

Най- висок дял спрямо общите приходи от такси за ОД”З” Бургас отчита ОСЗ
Карнобат-22 %, следвана от ОСЗ Средец с 14. % и ОСЗ Айтос със 12 %.
Четири от най-големите общини в област Бургас – Карнобат, Айтос, Сунгурларе и
Руен от 12.11.2012 г. не разполагат. с изпълнител на техническите дейности по поддръжка
на КВС, поради изтекъл срок на договор и незавършила процедура по избор на такъв.
Въпреки този факт, се наблюдава завишение на приходите от такси общо за ОД”З”Бургас
спрямо 2011г. с 18.45%.

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2011г.

Ай
то
Бу с
рг
оф
Ка ас
ис
м
М Ка ено
ал р
ко но
Тъ бат
рн
Не ов
се о
По бър
Пр мо
им рие
ор
ск
о
Ру
Со ен
зо
п
С ол
Су р е
нг де
ур ц
ла
Ц ре
ар
ев
о

2012г.

Видно от приложената таблица изменението на приходите по общини е както
следва: ОСЗ Созопол е с най голямо завишение на приходите-239%, което е в резултат на
процедурата по отразяването на нововъзстановени имоти по съдебно решение на Община
Созопол - трасиране и заснемане на големи по площ имоти в цифровия модел на
землището на с. Индже войвода. Наблюдава се завишение на приходите и от ОСЗ Бургасофис Малко Търново – 42%от заявени и изпълнени услуги съгласно ТТСОПЗ, във връзка с
издаване на актове за ДС на имоти от ДГФ от Държавните горски стопанства. С 33%
завишени приходите на ОСЗ РУЕН поради сключване на нови договори в землищата на с.
Люляково, с. Рупча и с. Листец. подновяване и регистриране на договори за ползване на
земите от наем и аренда
Увеличените приходи от останалите ОСЗ се дължат на повишения интерес и
увеличен брой на покупко-продажби на земя и последващи от това заявени услуги
(предимно бързи) извършени от ОСЗ. Наблюдава се изтичане на сроковете на арендни
договори и сключване на нови такива, което води до увеличен брой заявени
административни услуги.
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5. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУПБЗН - БУРГАС ЗА 2012 Г.
През 2012 г. бяха изпълнени дейностите по основните 11 приоритета /прил.2/ от
утвърдения от Директора на ГДПБЗН „План за управленската дейност на ОУПБЗН- Бургас
за 2012г.”
Защита при бедствия, пожари, аварии и други произшествия.
Дейностите по пожарогасене и спасяване през периода от 01.01.2012 г. до
31.12.2012 г. се извършваха в съответствие с изискванията на нормативните актове на
МВР, указанията на ГДПБЗН, конкретните особености и оперативна обстановка в обектите
и населените места на областта.
Средната интензивност на излизанията през 2012 г. се е понижила с повече от 11%
(1,76) в сравнение с предходната година (от 15,36 на 13,60). За 2012 г. службите за ПБЗН
на територията на областта са реагирали общо на 4976 сигнала срещу 5607 за 2011 г., при
които има 4 загинали и 19 пострадали, съответно 7 загинали и 19 пострадали за 2011 г. За
отчетния период при осъществяване на ПГ и СД няма загинали служители, а пострадалите
при изпълнение на оперативни действия са 3-ма служители.
От изнесената статистическа информация се отчита понижение на възникналите
пожари от 3058 пожара през 2011 г. на 2773 за 2012 г., както и по-малко помощни
операции. Наблюдава се повишение на аварийно-спасителните дейности (с около 20%)
обслужени от структурите за ПБЗН на територията на област Бургас от 234 през 2011 г. на
284 за 2012 г.
През 2012 г. се запазва се броя на пожарите, чийто причини са не са били
установени от органите на ПБЗН – 193 при 191 през 2011 г. Наблюдава се спад в броя на
пожарите причинени от небрежност и/или неправилни действия, както и тези
предизвикани умишлено. Незначително е повишението на пожарите предизвикани от късо
съединение или друг вид техническа неизправност, а по-чувствително са се повишили
произшествията възникнали в следствие самозапалване на вещества и материали – от 14
през 2011 г. на 24 през 2012 г.
Силно впечатление прави и чувствителното повишение на пожарите в горското
стопанство – над 3,5 пъти – от 5 регистрирани произшествия през 2011 г. на 18 през 2012 г.
Не толкова голям е ръста на пожарите при търговските и ремонтните обекти: от 19 пожара
през 2011 г. на 27 през 2012 г. Подобна е промяната и в обектите на хотелиерството и
ресторантьорството 34 през 2012 г., при 28 през 2011 г. Наблюдава се незначителен спад в
броя на произшествията в жилищното, селското и рибното стопанство, както и в обектите
на транспорта, складирането и пощите.
Предвид трудностите предизвикани от лошото техническо състояние на техниката,
тежката икономическата обстановка и определените индивидуални месечни лимити на
горивото, структурите за ПБЗН полагат големи усилия за поддържане на непрекъснато
оперативно дежурство и адекватни реакции при промяна на пожарната обстановка в
областта.
Превантивна дейност и контрол.
В изпълнение на чл.9, ал.8 от Закона за защита при бедствия е организи-рано
актуализирането на плана за защита при бедствия в област Бургас по части, с приоритет
актуализацията на частите за земетресение, наводнение и ядрена и радиационна авария.
Съгласно разпоредбите на чл. 127л, ал.1, т.2 от ППЗМВР са актуализирани областния и
общинските планове за защита при бедствия.
През отчетния период в Бургаска област са извършени общо 160 сертификационни
проверки предимно в обменни бюра, складове под митнически контрол, и пристанищни
кейови места срещу 146 за 2011г. Издадени са 160 бр. сертификати.
За отстраняване на констатираните нарушения през 2012г. са връчени общо 966
разпоредителни документа, от които 171 бр. протоколи от комплексни проверки, 795 бр.
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разпореждания срещу 816 разпоредителни документа, от които 197 бр. протоколи, 619 бр.
ПП разпореждания и 20 бр. разпоредителни писма за 2011г.
През отчетната година за нарушения на правилата и нормите за пожарна
безопасност са изготвени и изпратени до различни организации и юридически лица общо
311 бр. уведомителни писма съгл. чл.27, ал.1 и ал.3 от Наредба Iз-1919/2011г.
През 2012г. извършената принудителна и административно-наказателна дейност в
региона е сходна по обем с тази от 2011г. Издадени са общо 84 акта за принудителни и
административно-наказателни мерки.
Извършиха се две контролни проверки на обекти, включени графика за контрол от
ГДПЗБН - “Лукойл Нефтохим - Бургас”АД и “Пристанище Бургас” ЕАД.
Усилията на състава по ДПК и ПД 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.
И през 2012 г. година опазването на земеделските обекти, зърнените храни,
фуражите и горския фонд от пожари през пожароопасния период бе една от приоритетните
задачи за ОУПБЗН Бургас. През жътвената кампания възникнаха 9 пожара което се явява
приблизително двойно по-малко като брой и нанесени щети в сравнение с предходната
година. Загубите възлизат общо на 146,5 дка. зърнени култури (106,5дка. пшеница и 40дка.
ечемик), 1бр.зърнокомбайн цялостно и частични повреди по двигателен отсек и купе на
втори зърнокомбайн. За сравнение загубите през 2011г. са 547,5 дка. зърнени култури и 2
бр. зърнокомбайна.
ДПК в инвестиционния процес
За 2012г. в Областта са заведени на контрол над 150 новостроящи и
реконструиращи се обекти. Общо в областта са издадени 347 становища по смисъла на чл.
143 от ЗУТ. От сектор “ППДК” в ОУПБЗН са издадени 131бр. становища по ЗУТ (двойно в
повече спрямо 2011г. когато броят им е бил 67).
Превантивен контрол –
водно-стопански обекти и обекти с опасни вещества.
През 2012 г. са изпълнявани дейности по превантивен контрол на водно-стопански
обекти, в изпълнение на т.3 от Решение № 130 от 10.02.2012 г. на МС, Заповед № Р-118 от
09.05.2012г. на министър-председателя на Република България и в съответствие с
разпорежданията в писмо Рег. № ПО-2667 от 19.03.2012 г. на директора на ГДПБЗН-МВР.
През годината са извършени общо 98 целеви проверки на речни участъци, извън
населените места в област Бургас, за нарушена проводимост.
През месеците май и юни 2012 г. на територията на област Бургас от
междуведомствена комисия бяха извършени проверки на 28 обекта за съхра-нение на
продукти за растителна защита /ПРЗ/ и токсични химични вещества /ТХВ/.
Служители на ОУПБЗН-Бургас участваха през годината в 8 експертни екологични
съвети /ЕЕС/ на РИОСВ – Бургас за разглеждане и вземане на решения по оценка
въздействието върху околната среда /ОВОС/ и експертна оценка /ЕО/ при разглеждане на
инвестиционни проекти и обекти в експлоа-тация.
По план-график на РИОСВ – Бургас, служители на ОУПБЗН-Бургас са участвали в
4 комплексни проверки на междуведомствена комисия, утвърдена от министъра на
околната среда и водите, за извършване на съвместни про-верки на обекти за издаване на
разрешителни за експлоатация.
Отбранително - мобилизационна подготовка и управление
при извънредни ситуации.
През 2012 г. по ОМП бяше обучение по месторабота на служителите от ръководния
състав на ОУПБЗН-Бургас, като бяха разгледани новите подзаконови нормативни актове
свързани с новата директива по тематиката. Своевременно беше изготвен план за
дейността на ОУПБЗН при възникване на кризисни ситуации и защита от бедствия на
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територията на Област Бургас. Беше изготвен и утвърден план за дейността на ОУПБЗН за
работа във военно време, както и личен план на началника на ОУПБЗН-Бургас. Успоредно
с това беше създадена организация за изготвяне на лични планове на началниците на
структурните звена към ОУПБЗН-Бургас.
СПРАВКА ЗА ПРОИЗШЕСТВИЯТА ОТ 01.01.2012 - 31.12.2012 г.
ПО РАЙОННИ СЛУЖБИ
РСПБЗН

ПОЖАРИ СУХИ

ОБЩО

ЗАГИ

С ЩЕТИ

ПОЖАРИ

НАЛИ

ТРЕВИ

РСПБЗН БУРГАС

237

756

993

РСПБЗН АЙТОС

55

252

307

РСПБЗН КАРНОБАТ

52

348

400

РСПБЗН ПОМОРИЕ

58

167

РСПБЗН СРЕДЕЦ

36

РСПБЗН ЦАРЕВО

ПОСТРАД. ДЕЖУРСТВА ПОМОЩ ЛЬЖЛ. ВСИЧКО ИНТЕНЗ.
ОПЕР.
1

13

ПОВ.

НА ПОВ.

22

203

107

1325

3.62

8

25

1

341

0.93

1

3

69

14

486

1.33

225

2

2

42

3

272

0.74

158

194

1

3

27

3

227

0.62

18

73

91

5

43

3

142

0.39

РСПБЗН М.ТЪРНОВО

3

23

26

1

1

1

29

0.08

РСПБЗН НЕСЕБЪР

66

133

199

10

63

7

279

0.76

ОПБЗН

3

10

13

262

20

1

296

0.81

СПАБ ЛЕТИЩЕ Б-С

3

3

465

78

2

548

1.50

ОСПБЗН РОСЕНЕЦ

2

2

159

3

164

0.45

УСПБЗН СОЗОПОЛ

19

47

66

УСПБЗН КАМЕНО
РСПБЗН
ПРИМОРСКО

25

148

173

23

49

72

ГР. СД - БУРГАС

3

3

ГР. СД - АЙТОС

7

7

2179

2774

ОБЩО :

595

3
2

4

134

19

22

13

101

0.28

4

10

188

0.51

22

5

99

0.27

7

371

5

386

1.05

2

85

1

95

0.26

950

1078

176

4978

1

13.60

6. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -БУРГАС ЗА 2012 Г.
Регионална здравна инспекция – Бургас е юридическо лице на бюджетна издръжка второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра 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;
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 интегрирана профилактика на болестите;
6. 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 регионално
ниво;
9. лабораторни анализи и изпитвания;
10. разработване и изпълнение на регионални 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 съответната област.
16. съвместно със съсловните организации да проучва потребностите от медицински
и немедицински специалисти с висше образование и да предлага на министъра на
здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение по специалности.
Съгласно чл. 10, ал. 4 от Закона за здравето, министърът 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.
Регионална здравна инспекция – Бургас е създадена, чрез преобразуване на
съществуващия Регионален център по здравеопазване – Бургас и Регионалната инспекции
за опазване и контрол на общественото здраве – Бургас, с Постановление на Министерски
съвет № 1 от 06.01.2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването.
Основната ориентация на дейността е спрямо здравето на човека, изграждане на
гаранции за сигурност и защита на здравето на индивидите, семейството, 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 осигуряване на адекватни медицински грижи.
Определени са приоритетните насоки в дейността на РЗИ-Бургас, основавайки се на
националните здравни приоритети, изискванията нормативната уредба и специфичните
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географски, икономически и социални характеристики на областта:
1. Подобряване на общественото здраве;
2. Усъвършенстване на държавния здравен контрол;
3. Планиране, организиране, 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 котрола, постигане на повисоко ниво на организация на интегрирана контролна дейност;
4. Подобряване управлението на здравната система на областно ниво, чрез
изграждане 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;
6. Планиране на разпределението на лечебната мрежа, чрез участие в изготвянето и
актуализарането 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 котрола 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 здравна
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 достойнство;
16. Гарантиране на високо качество на медицинските услуги;
17. Развитие на дейността по лекарствена безопасност, с ангажиране на лечебните
заведения в този процес;
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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 частния 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 жизненна среда в нейните
екологични, селищно-устройствени и комунални аспекти, от които в голяма степен зависи
укрепването и опазването на здравето;
23. Учатие в процеса на достигане на желана степен на безопасна жизнена среда,
относно химичните, физичните, биолигичните и информационни 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 контекстна на основните функции на РЗИ-Бургас са определени и стратегически
цели на администрацията:
1. Опазване 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, чрез ограничаване на рисковите за здравето
фактори;
3. Гарантиране на достъпността 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 здравнодемографските реалности и с потребностите от медицински услуги за региона
3.4. Определяне на адекватен статут на лечебните заведения, съобразен със здравнодемографските реалности и с потребностите от медицински услуги за региона
4. Подобрен достъп до качествени здравни услуги;
5. Подобряване информираността на пациентите;
6. Подобряване на психичното здраве на гражданите;
7.Подобряване взаимодийствието на ЦСМП с лечебните заведения за болнична
помощ при обслужването на пациенти със спешни състояния;
Дейности по изпълнение на национални и регионални програми и проекти:

137

1. Програми, насочени към осигуряване на условия за промоция на здравето и
профилактика на заболяванията:
Регионална програма за контрол и профилактика на туберкулозата;
Национална програма за превенция, рехабилитация и лечение на наркоманиите;
Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи
програми в РБългария;
Национална програма за профилактика на наследствените болести,
предразположения и вродени аномалии;
Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в РБ;
Национална програма за ограничаване на остеопорозата;
Национална програма за намаляване разпространението сред употребяващите
наркотични вещества на кръвно-преносими инфекции (HIV/СПИН, хепатит В и С),
туберкулоза, половопредавани заболявания;
Програма за профилактика на хроничните неинфекциозни заболявания - СИНДИ
– България;
Национална програма на РБългария за готовност за грипна пандемия;
Национална програма за действие по околна среда-здраве;
Национална програма за профилактика и борба с кърлежопреносимите
трансмисивни инфекции в РБългария ;
Национална програма за елиминация на морбили и вродена рубеола;
Национална програма за контрол на ехинококозата при хората и животните;
Национална програма за укрепване капацитета на Република България за
опазването от внос на заразни болести и реагиране при събития, представляващи заплаха
за общественото здраве;
Национална стратегия за защита правата на децата на улицата;
Национална програма «Детство за всички»;
Превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом и намаляване броя на
децата отглеждани в специализирани институции в РБългария и тяхната социална
реинтеграция;
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 изпълнение на Плана за действие към Националната
стратегия за борба с наркотиците;
Национална програма за развитие на на лечебната система от метадонови
поддържащи програми в Рбългария;
Национална програма за подобряване на грижите за хора с психически и
физически увреждания.
Поетапното и по предварително определен план въвеждане и изпълнение на
заложените цели, дейности, функции и задачи би довело да 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, достатъчност,
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, ценности.
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7. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РИО – БУРГАС - 2012 Г.
I. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО:
Стратегическа цел : ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
Мярка: Създаване на условия за включване на българската образователна система в
сравнителни анализи за качеството на образователния продукт в контекста на
европейските изисквания
Дейност: Участие в PISA
Извършени действия от РИО:
Организационно-координиращи: Работни срещи с учители по математика и по природни
науки с лектори от ЦКОКУО – „Анализ на резултатите от PISA – 2009 г”. Видове задачи
в областта „Грамотност при четене”. Видове задачи в областта „Грамотност по
математика и по природни науки”. Подготовка за провеждане на PISA - 2012 г.”обучени 40 учители по математика и 65 по природни науки;
Два семинара с учители по БЕЛ и с учители по природни науки на тема” PISAрезултати, формат, модел за формиране на ключови компетентности”- 46 учители по
БЕЛ и 42 учители по природни науки.
Участие на експерти от РИО – Бургас в обучение за провеждане на PISA - 2012 г.
Работна среща с директорите на училищата на обл. Бургас, попаднали в извадката за
Международното изследване PISA.
Методически:
Предложения за тестови администратори и осигуряване на присъствието им на обучение
с цел прилагане на техническите стандарти на PISA за подготовка и провеждане на
основното изследване.
Методическа подкрепа за обучение на учителите с цел преподаване, ориентирано към
компетентности и изпитване със задачи от типа на PISA.
Контролна дейност: контрол при провеждане на изследване по програмата за
международно оценяване на учениците - PISA - 2012 г. Четирима ст. експерти
извършиха изследването като тестови администратори в 11 училища с 327 ученици на
тестови книжки и 130 ученици на КБО.
Мярка: Създаване на интегрирано учебно съдържание
Дейност: Разширяване на въвеждането на интегрирани модули по предприемачество в
учебните програми по общообразователните предмети
Извършени действия от РИО:
Организационно-координиращи:
- Участие в информационна кампания за провеждане на регионални обучения по
методика на предприемачески умения в българските училища - информационни писма
до училищата- 68 начални учители от 60 училища от обл. Бургас
- Организиране участие на начални учители в обучения за формиране и развитие на
предприемачески компетентности на учениците от началния етап в училище.
- Организиране участие на начални учители в обучения за обучители по
предприемачески компетентности на учениците от на чалния етап в уилище – 3 начални
учители.
Обучение на учители за формиране и развитие на предприемачески компетентности на
учениците -78 начални учители от обл. Бургас.
Съдействие и методическа помощ на начални учители обучители по програми по
предприемачество в начален етап – проведени 2 обучения.
Дейност: Провеждане на интердисциплинарни състезания – състезание „Знам и мога” за
ученици от начален етап и състезанията по природни науки за ученици от 5. до 8. клас
Извършени действия от РИО:
Актуално състояние – брой ученици, взели участие в състезанията
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„Знам и мога” – общински кръг – 870 ученици от ІV клас; областен кръг – 41 ученици;
национален кръг – 1 ученик от ОУ „П. Хилендарски”, гр. Каблешково.
Природни науки: В област Бургас е проведен подборен кръг за участие в Националното
състезание за ключови компетентности по природни науки. На национално ниво взеха
участие 2 ученици от ОУ „В. Априлов”, гр. Бургас и ОУ „Хр. Смирненски”, гр.
Карнобат.
Мярка: Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и
ориентирането му към конкретни резултати
Дейност 1: Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на
различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание
Извършени действия от РИО:
Разработване и стартиране на проект на „Квалификация на педагогическите
специалисти” от ОП РЧР:
Финализиране на дейностите от НП „Квалификация” (РМС № 216/04.04.2011 г.):
Участие в обсъждането и апробиране на „профил на педагогическия специалист”
(портфолио) на учителя и директора като инструмент на системата за управление на
качеството;
Организиране изготвянето на индивидуалните планове за обучение на държавните
служители.Изготвяне на обобщена заявка за обучение на държавните служители по
индивидуалните им заявки.
Семинари и обучения на експерти и учители за работа със задачи, конструирани по
модела на PIRLS и PISA:
брой семинари – 4 семинара с учители по БЕЛ, МАТ и Природни науки
брой обучени учители и експерти – 4 експерти и 193 учители
Дейност 2: Засилване на практическото обучение в училище
Извършени действия от РИО:
Организационно-координиращи:
РИО – Бургас създава условия за популяризиране на добри практики за модернизиране
на материалната база, свързана с пряко онагледяване на учебното съдържание.
Контролна дейност:
Извършена е текуща проверка в осем училища относно състоянието на нагледнодидактическите средства по природни науки в училищата, оборудвани по проект на
МОМН „Модернизация на материалната база по природни науки в училище” .
Анализ на резултатите - трудности, предложения
Между 60 – 90 % от осигурените по този проект нагледно - дидактически средства и
материали са приложими и се използват за нуждите на обучението по природни науки.
Те са на разположение на учителите в специализираните кабинети и хранилища.
При осъществяване на подобни проекти е удачно да се направи предварително
проучване на състоянието на МТБ в училищата и необходимостта им от подобно
оборудване съобразно вида на училищата.
Дейност 3: Развиване на дискусионни форми на обучение, симулации, ролеви игри
Извършени действия от РИО:
Методически:квалификационен курс за учители по български език и литература на тема
”Интерактивни методи и техники на обучение”.
Контролна дейност:
Тематична проверка „Степен на използване на иновационни и интерактивни форми и
методи на преподаване и оценяване от учителите по природни науки”
Обект на проверката: работата на учителите по природни науки по предварителната
подготовка на урока и провеждането на интерактивни и иновационни методи и форми в
урока;
Предмет на проверката: уроци по физика, химия биология; документация, свързана с
годишното планиране; работата на методическите обединения.
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Анализ, изводи:
Използването на интерактивни и иновационни методи на преподаване прави учебния
процес по-достъпен за учениците.
Силни страни: В уроците се наблюдава задълбочена предварителна подготовка на
учителите и планиране на дейностите и задачите за учениците, включването на
интерактивни методи, като дискусии, ситуационни и други игри, казуси, мозъчна атака,
работа по групи. Във висока степен се прилагат от преподавателите и информационните
технологии, под формата на презентации, клипове, за онагледяване.
Слаби страни: Не се провеждат в достатъчна степен лабораторни упражнения и
практически задачи в обучението по Физика и астрономия. Отправени са съответните
препоръки към учителите и към ръководството на училището за осъществяване на
контрол.
Мярка: Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно оценяване
Дейност 1: Оптимизиране на формата на приемен изпит след 7. клас по математика
Дейност 2: Оптимизиране на формата на ДЗИ по география и икономика
Извършени действия от РИО:
Контролна дейност:
Тематична проверка на тема “Обучението по география и икономика в гимназиален етап
и резултатите от ДЗИ по предмета – майски сесии 2008, 2009, 2010, 2011 г.” – в 5
училища от град Бургас. По време на проверката бяха наблюдавани 6 урока, проверена
бе част от училищната документация, свързана с провеждането на контролните работи
за определяне на входното ниво на знанията и уменията на учениците в началото на
учебната 2011/2012 г. на 4 учители.
ИЗВОДИ:
Налице е разминаване между средноаритметичната оценка на учениците от
задължителна подготовка със средноаритметичната оценка от ДЗИ във всичките 5
училища, в които бе извършена проверката.
Обективни причини: Разлика във формата на оценяването. Изпитната ситуация.
Субективните причини
Недостатъчна подготвеност на учениците за ДЗИ по география и икономика
Занижаване на критериите за оценка на знанията и уменията на учениците при
вътрешното оценяване.
В учебните програми липсват часове по география и икономика в ЗП - ХІ и ХІІ клас в
професионалните паралелки.
Липсват групи по ЗИП география и икономика в ХІ и ХІІ клас в училищния учебен
план в част от проверените училища.
Подготовката на учениците е недостатъчна поради факта,
Липса на мотивация у учениците за постигане на високи резултати на ДЗИ по география
и икономика
Във външното оценяване взеха участие 378 ученици от ХІІ клас от 29 средни училища
на област Бургас, т.е. приблизително ½ от подалите заявление за явяване на втори ДЗИ
по география и икономика ученици от област Бургас. Средният успех от проведеното
външно оценяване е Слаб 2.93.
Анализ на резултатите от промяната – изводи
Извършените дейности от РИО - Бургас дадоха своето отражение върху резултата на
зрелостниците от област Бургас, които се явиха на ДЗИ по география и икономика майска сесия 2012 г. Явиха се 682 ученици, а средния успех от изпита е Добър 3.59.
Резултатът е по-висок от май 2011 г., когато е Добър 3,54 и май 2012 г., когато е Среден
3,13.
Оптимизирането на формата на ДЗИ по география и икономика дава възможност на
повече ученици, особено на тези от професионалните гимназии да положат успешно
своя зрелостен изпит. Втора поредна година средния им успех се повишава.
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Дейност 3: Организиране и провеждане на НВО в 4., 7., 8. Клас
Извършени действия от РИО:
І. Относно Националното външно оценяване на учениците в ІV клас:
Общият брой на учениците в ІV клас за област Бургас е 3562, от тях на НВО по
български език и литература на 09.05.2012 г. се явиха 3447 ученици; по математика на
10.05.2012 г. – 3444 ученици; по човекът и природата на 14.05.2012 г. – 3442 ученици и
по човекът и обществото на 15.05.2012 г. – 3430 ученици.
ІІ. Относно Националното външно оценяване на учениците в VІІ клас:
Общият брой на учениците в VІІ клас за област Бургас е 3434, от тях на НВО по
български език и литература на 21.05.2012 г. се явиха 3373 ученици; по математика на
23.05.2012 г. – 3364 ученици; по КОО „Обществени науки, гражданско образование и
религия” на 29.05.2012 г. – 3298 ученици, по чужди езици на 30.05.2012 г. – 3308
ученици, и по КОО „Природни науки и екология” на 31.05.2012 г. - 3319 ученици.
ІІІ. Относно дейностите, свързани с провеждането на Националното външно оценяване
на учениците в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език:
В изпълнение на заповед № РД-09-1252/ 03.09.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката на 20.06.2012 г. бе проведено Националното външно оценяване в
VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език в 19 училища от област Бургас, в които
се осъществява интензивно обучение по чужд език.Общият брой на учениците в VІІІ
клас с интензивно изучаване на чужд език за област Бургас е 1828, от тях на външно
оценяване по чужд език с интензивно обучение се явиха 1811 ученици.
Контролна дейност:
Тематична проверка „Установяване причините за нисък успех на учениците от ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”, с. Грозден на НВО в ІV и VІІ клас за учебната 2010/2011 година”
ЦЕЛ на проверката: Съпоставка и анализ на резултатите от проведеното от учителите по
отделни учебни предмети междинно ниво на учениците от ІV и VІІ и проведеното от
старши експерти от РИО – Бургас външно оценяване, установяване на постигнатите
резултати от учениците по учебен предмет
Мотиви за избор на училището: Ниски резултати на НВО през 2010/2011 уч.година.
Изводи:
 Има значителни пропуски в знанията и уменията на всички ученици, ниска езикова
култура и беден речников запас на учениците
 Налице е завишаване на успеха от страна на учителите и разминаване при
вътрешното и външното междинно оценяване на постиженията на учениците по
български език и литература и по математика в ІV клас
 Учебното съдържание за ІV клас и VІІ клас не е усвоено в достатъчна степен
 Няма съществена разлика в резултатите от двете външни оценявания, което
доказва неефективна работа на учителите, преподаващи в ІV и VІІ клас и недостатъчна
индивидуална и допълнителна работа с учениците
 Занижени контрол от страна на директора и неефективност на предприетите мерки
за преодоляване пропуските в знанията на учениците
 Учениците са билингви и не владеят в достатъчна степен книжовния български
език, което затруднява възприемането и осмислянето на условията на задачите и
решаването им. Повечето от учениците не могат да се справят със задачи, изискващи
свободен отговор
 В училището не са създадени необходимите условия на учителите за повишаване
професионалната
 Директорът не осъществява необходимата организация и контрол на цялостната
дейност в училището
За преодоляване на констатираните пропуски в знанията на учениците е
препоръчано:
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 Да се увеличат часовете за допълнителна работа с цел повишаване на
компетентностите на учениците.
 Индивидуална работа с учениците както в учебните часове, така и по време на
консултациите с цел усвояване на задължителния минимум от знания за ІV и VІІ клас и
формиране на умения за прилагане на тези знания в речевата им практика.
 Да се дават повече домашни работи с които да се затвърждават знанията, както и
да се пишат доклади от учениците с цел засилване интереса към предмета.
 Да се решават повече тестове и задачи с отворен отговор с цел развитие на
самостоятелното мислене у учениците.
 Необходима е по - честа работа с географски и контурни карти за добиване на поголяма пространствена представа за разположение на обектите.
 Да се използва форматът на бланките за национално външно оценяване и на
критериите, показателите и скалите за оценяване на постиженията на учениците, за да се
гарантира по-голяма обективност при оценяването на постиженията учениците от ІV
клас.
 Знанията и уменията на учениците да бъдат обективно оценявани.
 Обвързване на диференцираното заплащане на учителите с резултатите от външно
оценяване на учениците.
 Съвещание на МО на началните учители за избор на методи и средства за
подобряване на работата по ограмотяване на ученици – билингви.
 Активизиране контролната дейност на директора
Тематична проверка „Регионално външно оценяване на знанията и уменията на
учениците „
Изводи:
ІV клас
БЕЛ - Не се констатира съществена разлика в успеваемостта на учениците при двете
нива на външно оценяване.В училищната, в които се обучават ученици билингви, е
налице ниско ниво на социокултурната компетентност, свързана с изграждане на писмен
текст под диктовка.
Типични грешки, които допускат проверените четвъртокласниците: оформяне целостта
на изречението , отделяне на новия абзац,
неправилен запис на степенуваните прилагателни имена ,неточен запис на наречия,
замяната или пропуск на букви и думи, неусвоена пунктуация на изречението, слято
писане на служебни думи.
Математика - На равнище разпознаване на математически факти и явления учениците
имат изградени знания и умения на първо равнище. По-високи постижения има на ниво
разбиране и приложение на изучаваните факти и явления. Особено ниски са
постиженията по ядро „Измерване” при преобразуване на мерни единици. По-високи са
постижения при покриването на стандарта по ядра „Равнинни фигури” и „Моделиране”.
VІІ клас
БЕЛ
Резултатът от проверката по български език и литература показва изключително ниско
ниво на езиковите и литературните компетентности на учениците, както в началото на
учебната година, така и в началото на ІІ учебен срок. Най-големи затруднения
учениците са срещнали при задачи със свободен отговор и три задачи с избираем
отговор, с помощта на които се проверяват знанията и уменията на учениците за:
- наклонение на глагола;преобразуване на пряка реч в непряка реч; познаване на текста
на изучени художествени творби; значение на фразеологични словосъчетания;
художествени изразни средства, използване в изучени литературни творби; извличане на
информация от текст.
МАТЕМАТИКА
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Пропуските в знанията и уменията на учениците се констатират както при вътрешното
оценяване, така и при външното оценяване. Учениците срещат затруднения при
решаване на практико - приложни задачи.
Средният успех от външното оценяване по математика за учениците от VII клас на
посочените училища показва, че знанията и компетентностите на учениците,
предвидени за усвояване в учебната програма по математика за VII клас не са усвоени в
достатъчна степен.
Средният успех, констатиран при външните оценявания се отличават с 23 стотни в полза
на входното оценяване.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Констатира се ниска степен на овладяване на знанията от учениците, което доказва, че
учебното съдържание от VІ клас не е усвоено трайно и в началото на VІІ клас учениците
имат сериозни пропуски в своите знания и умения.
Учениците се затрудняват на въпросите с отворен отговор.
По- голямата част не могат да характеризират специфичните особености на природата
на континента Азия и да правят заключения за зоналността като закономерност.
Липсват задълбочени знания за териториалното разпространение на полезните
изкопаеми.
Налице е слабо познаване на географската карта и липса на пространствена представа за
разположение на обектите.
Затрудняват се да разкриват особеностите на населението, неговата стопанска дейност и
религия.
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
При сравнение на резултатите се установяват разлики от 0.55 до 1.33 в полза на
вътрешното оценяване, проведено от учителите. учениците се затрудняват при
овладяване и прилагане на терминологията, а също и при задачите от по-висока степен
на трудност – за пренос на знанията при прилагане на физични закони и формули, при
заместване и изчисление.
ХИМИЯ И ООС
Учениците се справят със задачите, изискващи репродукция на знания и терминология,
но се затрудняват на задачите за приложение на знанията. При задачите от отворен тип
се допускат повече грешки и неточности. Трудности срещат седмокласниците при
задачата за прилагане Закона за запазване масата на веществата при конкретна химична
реакция.
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Наблюдава се съизмеримост на резултатите от външното оценяване. Част от учениците
умеят да решават разнообразни типове задачи.
Недостатъчно е прецизирана системата за оценяване от учителите.
Дейност 4: Организиране и провеждане на ДЗИ
Извършени действия от РИО:
Методически: Семинари с учителите от областта, които преподават в ХІ и ХІІ клас със
следните цели:
 споделяне на опит от учители, чиито ученици имат добри постижения на ДЗИ –
методи на работа, материали за вътрешно оценяване, дейност на методическите
обединения
 представяне на иновативни методи на работа, целящи повишаване на
качеството на образователно-възпитателния процес и резултатите от ДЗИ
 Работни съвещания с директори, помощник-директори, председатели на
училищни зрелостни комиси и информатици
Разяснителна кампания сред учениците, като се използват различни средства за
представяне на учебно-изпитната програма за ДЗИ.
Контролна дейност:
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Извършване на тематична проверка: Правилното водене и съхраняване на
задължителната училищна документация, свързана с държавните зрелостни
изпити.
Изводи: В изпълнение на чл. 147, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл. 22, т.1 от Наредба №3/ 17.
05.2004 година за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
директорът на училището е издал заповед за назначаване на училищна зрелостна
комисия.
Зрелостниците са подали заявления за допускане до държавни зрелостни изпити.
Същите са регистрирани във входящия дневник на институцията, съгласно изискванията
на чл. 9 от Наредба №4/ 16.04.2003 година за документите в системата на народната
просвета. Издадени са служебни бележки та зрелостниците за подадените заявления.
В изпълнение на чл. 33 от Наредба №4/ 16. 04. 2003 година за документите в системата
на народната просвета има доклади на класните ръководители за допускане до държавни
зрелостни изпити. Докладите са със всички попълнени реквизити.
В изпълнение на чл. 34 от Наредба 04/ 16. 04. 2003 година им протоколи на училищната
зрелостна комисия за допускане на зрелостниците до държавни зрелостни изпити.
Протоколите са с всички попълнени реквизити.
В изпълнение на чл. 39 от Наредба №4/ 16. 04. 2003 година за документите в системата
на народната просвета има протоколи за оценките от държавен зрелостен изпит.
Протоколите са с всички попълнени реквизити
Протоколите за оценките от държавните зрелостни изпити са номенклатурен номер 3-81
Б и се водят в съответствие с чл. 40 от Наредба №4/ 16. 04. 2003 година за документите в
системата на народната просвета.
В изпълнение на чл. 29в и чл. 29г от Наредба №3/ 15.04.2003 година за системата на
оценяване директора на училището е издал заповеди за провеждането на отделните
видове изпити.
При провеждане на изпитите се използват протоколи за дежурства съгласно
изискванията на чл. 35 от Наредба №4/ 16. 04. 2003 година за документите в системата
на народната просвета. Протоколите са заверени с подписите на двамата квестори и
директорът на училището.
При провеждането на изпитите се използват протоколи за резултатите от изпитите в
съответствие с чл. 36 от Наредба №4/ 16. 04. 2003 година за документите в системата на
народната просвета. Същите са използват,като индивидуални и като общи. Председателя
и членовете на комисията са подписали, като индивидуалните протоколи ,така и
обобщените.
Личните картони на учениците се водят в съответствие с чл. 29 от Наредба №4/
16.04.2003 година за документите в системата на народната просвета.
В изпълнение на чл. 119 от ППЗНП и чл. 57 от Наредба №4/ 16. 04. 2003 година за
документите в системата на народната просвета са издадени дипломи за средно
образование. Същите са надлежно попълнени, с правилно изчислен среден успех,
подписани са от членовете на зрелостната комисия и от директора на училището.
Дипломите за средно образование се регистрират в Регистрационната книга за
завършена степен на образование, съгласно изискванията на чл. 61 от Наредба №4/ 16.
04. 2003 година за документите в системата на народната просвета.
Има издадена заповед за начина на водене и съхраняване на протоколите и докладите от
държавните зрелостни изпити.
Извършване на текуща проверка за готовността на училищата за провеждане на
държавни зрелостни изпити.
Училища: всички училища на територията на гр. Бургас, в които се провеждат държавни
зрелостни изпити, майска сесия на учебната 2011/2012 година.
Изводи: Всички училища имаха необходимата готовност за провеждане на изпитите.
директорите на училищата бяха създали необходимата организация.
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Тематична проверка „Регионално външно оценяване на знанията и уменията на
учениците „ - Проведено е регионално външно оценяване на учениците от ХІІ клас в
два етапа – измерване входно ниво и измерване на междинно ниво на знанията,
ХІІ КЛАС
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Най-големи затруднения учениците са срещнали при задачите с избираем отговор и със
свободен отговор, с помощта на които се проверяват знанията и уменията на учениците
за:
правопис на думи със струпани съгласни, с удвояване на съгласни и правопис на сложни
думи;
лексикална съчетаемост на думите в изречение;
правопис на думи с о/у;
пунктуация на сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение;
познаване на ключови образи в творчеството на изучени в ХІІ клас автори на
художествени творби;
МАТЕМАТИКА
усвояване в учебното съдържание по математика до IХ клас не са усвоени в достатъчна
степен. Пропуските в знанията и уменията на учениците се констатират както при
вътрешното оценяване, така и при външното оценяване. Учениците срещат затруднения
при решаване на практико-приложни задачи. Знанията и компетентностите на
учениците, предвидени за усвояване в учебната програма по математика за XII клас не
са усвоени в достатъчна степен.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Учениците се справят със задачите, изискващи репродукция на знания и терминология,
но се затрудняват на задачите за приложение на знанията. При задачите от отворен тип
се допускат повече грешки и неточности. Трудности срещат седмокласниците при
задачата за прилагане Закона за запазване масата на веществата при конкретна химична
реакция.
ПРИЧИНИ ЗА НИСКАТА УСПЕВАЕМОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ:
Неефективно използване на часовете за консултации с изоставащите ученици.
Липса на мотивация за висок успех у по-голяма част от учениците.
Недостатъчно използване на индивидуален подход и диференциация в учебния процес.
Занижен родителски контрол при част от учениците.
Ниският резултат като цяло се обяснява с факта, че в част от проверените училища
учениците са билингви и не владеят в достатъчна степен книжовния български език.
Това затруднява възприемането и осмислянето на условията на задачите и решаването
им
Дейност 5: Организиране на приемни изпити след 7. Клас
Извършени действия от РИО:
Методически:Провеждане на работни срещи с директори на училища, относно
организиране и провеждане на приемни изпити след 7-клас – български език и
литература, математика и изпит за проверка на способностите по изобразително
изкуство.Инструктаж на директорите, осъществяващи приемни изпити и на
директорите, осъществяващи прием след завършен VІІ клас.Работни срещи с учители по
БЕЛ и математика
Контролна дейност:
1.Тематична проверка „Контрол
относно спазване на изискванията на
нормативната уредба при преместването и приемането на ученици през учебната
година в профилирани и професионални училища”
Констатирани нарушения:
1. В профилираните паралелки в гимназиалния етап на средната образователна степен в
СОУ „Иван Вазов” – гр. Бургас и СОУ „Константин Преславски” – гр. Бургас по време
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на учебната година са приемани ученици в нарушение на разпоредбите на чл. 51, ал.4, т.
1 и чл. 54 от ППЗНП.
2. В нарушение на чл. 44 от ППЗНП в СОУ „Иван Вазов” – Бургас са приети ученици,
без представено удостоверение за преместване от училището, в което са се обучавали.
3. В нарушение на разпоредбите на чл. 53 от ППЗНП, при приемане на ученици по време
на учебната година в СОУ „Иван Вазов” - Бургас, не са изисквани своевременно от
директорите на училищата, в които са се обучавали приетите ученици, копия от
личните им картони.
На директорите на СОУ „Иван Вазов” – гр. Бургас и СОУ „Константин Преславски” –
гр. Бургас със заповеди на началника на РИО – Бургас са дадени задължителни
предписания. От същите директори са поискани писмени обяснения за допуснатите
нарушения.
Извършена е последваща проверка на изпълнението на задължителните предписания.
Установено е, че дадените от началника на РИО – Бургас задължителни предписания са
изпълнени в установения срок.
2. Тематична проверка „Спазване на изискванията на Наредба № 11 от 28.03.2005
г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища”.
Изводи и констатации от тематичната проверка:
1. План-приемът на училищата за учебната 2011/2012 год. е приет на заседания на
Педагогическия съвет. С решение на съвета е определен броят на паралелките, както и
балообразуващите учебни предмети, с което се спазва изискването на чл. 28, ал. 1 от
Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински
училища.
2. Със Заповед № № РД-06-621/ 03.08.2011 г. на Началника на РИО – Бургас, на
основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 11/ 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни
и в общински училища, е утвърден реализираният прием в училищата в VІІІ клас.
3. Със Заповед № РД-06-688/ 13.09.2011 г. на Началника на РИО – Бургас, на основание
чл. 5, ал. 2 от Наредба № 11/ 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в
общински училища, е утвърден реализираният прием в училищата в ІХ клас.
4. Записването на учениците е извършено в съответствие с чл. 13 от Наредба № 11/
28.09.2008 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища.
5. Няма насочени ученици по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 11/ 28.03.2005 г. за
приемане на ученици в държавни и в общински училища.
6. На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11/ 28.03.2005 г. за приемане на ученици в
държавни и в общински училища над утвърдения държавен план-прием е приет в ГЧЕ
„Васил Левски” – Бургас в VІІІ”г” клас, паралелка профил „Чуждоезиков”, специалност
„Руски и английски език”, ученикът Георги Русев Русев, ЕГН 9712280466, близнак на
Димитър Русев Русев, ЕГН 9712280445.
7. Няма приети деца с двама починали родители по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11/
28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища.
8. Няма приети чужденци по чл. 39, ал. 1 от Наредба № 11/ 28.03.2005 г. за приемане на
ученици в държавни и в общински училища.
Дейност 6: Усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване
Извършени действия от РИО:
Контролна дейност:
През настоящата учебна година бяха планирани и извършени три тематични проверки,
свързани с контрол върху изготвянето на изпитни материали за вътрешно оценяване
„Контрол върху изготвянето на изпитни материали за вътрешно оценяване по БЕЛ”,
„Контрол върху изготвянето на изпитни материали за вътрешно оценяване по
математика, информатика и ИТ“ и „Съответствие на текущото вътрешно оценяване на
учителите по природни науки с ДОИ, със стандартите в учебните програми и с Наредба
№3/15.04.2003 г. за системата на оценяване“.
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Анализ на резултатите от тематични проверки:
I. „Контрол върху изготвянето на изпитни материали за вътрешно оценяване по БЕЛ”
изводи:
Силни страни:
1. В изпълнение на чл. 17, ал. 2 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата на оценяване
със свои заповеди директорите на училищата са утвърдили График за контролните и
класните работи за І учебен срок на учебната 2011/2012 г. Спазено е изискването
контролните работи за входно ниво да се проведат в триседмичен срок от началото на
учебната година, регламентирано в чл. 8, ал. 3 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата
на оценяване. С графика са запознати всички ученици, а класните ръководители са
уведомили родителите им.
2. Проверката на входното ниво на знанията и уменията на учениците е извършена в
началото на учебната година при спазване на изискванията на чл. 8, ал.3 от Наредба
№3/15.04.2003 г. за системата на оценяване. Получените оценки са вписани в
дневниците на класовете като част от задължителния минимален брой оценки по
предмета за І учебен срок, което е в съответствие с чл. 8, ал.4 от същата наредба.
3. При провеждане на класните работи и при други текущи изпитвания учителите по
български език и литература поставят на учениците задачи за създаване на писмени
текстове съобразно учебната програма за съответния клас:
преразказ на изучаван текст – V клас;
подробен преразказ на епизод от изучаван текст – V клас;
преразказ с дидактическа задача – VІ клас;
съчинение характеристика на литературен герой – VІІ клас;
съчинение есе – VІІ клас;
интерпретативно съчинение/есе – ІХ – ХІІ клас.
4. При провеждане на писмени изпитвания за определяне на входното ниво учителите
използват предимно тестовата проверка (с малки изключения – интерпретативно
съчинение), като в повечето случаи има задачи върху учебното съдържание както по
български език, така и по литература. Преобладават тестовите задачи с избираем
отговор. При използване на тестови задачи със свободен отговор не е конкретизиран
начинът на оценяване на изпълнението на всеки отделен компонент на задачата.
5. В изпълнение на чл.16, ал.1 и 2 от Наредба № 3/15.04.2003 г. контролните и класните
работи се коригират и се рецензират от съответния учител. Оценяващият анализира и
обобщава резултатите от контролните и класните работи, като уведомява учениците за
направените изводи. Копия от анализите се предават на училищното ръководство за
изготвяне на обобщена справка за резултатите от входното ниво. И в двете училища в
началото на месец ноември са проведени педагогически съвети за обсъждане на
резултатите от входното ниво. Педагогическите съвети са взели решения, с които
задължават учителите да работят за отстраняване на констатираните пропуски.
6. В ПГССЛП – Карнобат през майска сесия на учебната 2010/2011 г. са проведени
поправителни изпити по чл. 5, ал. 3, т.3 от Наредба №3/15.04.2003 г. Със заповед № 1847
- 687/11.05.2011 г. на директора на училището е определен редът за провеждане на
поправителни изпити, в т.ч. и по БЕЛ. В заповедта са определени комисиите за
подготовка и провеждане на изпитите, за проверка и оценка на писмените работи,
посочено е времето и мястото на работа на комисиите, сроковете и мястото за обявяване
на резултатите. Учителите по БЕЛ са изготвили конспекти за провеждането на
поправителните изпити за учениците от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас, но те не са утвърдени от
директора на училището.
Слаби страни:
1. В методическите обединения не са уточнени общи критерии за оценка на различните
писмени текстове, които учителите да прилагат при проверката и оценката им.

149

2. В изпълнение на чл. 10, ал. 1 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата на оценяване
задачите за вътрешно оценяване (текущи изпитвания и класни работи) се изготвят от
учителите, които преподават в съответните класове. Към варианта за контролната или
класната работа не се прилага системата за оценяване, в която да се посочва верният
отговор на всяка задача, а се уточнява само броят на точките за всяка задача. Постоянна
практика е да се използват предимно тестови задачи от затворен тип, като за всеки верен
отговор се присъжда по 1 точка. Използват се готови скали или формула за превръщане
на точките в оценка по шестобалната система.
3. За провеждането на поправителен изпит по БЕЛ – майска сесия 2010/2011 г. в
ПГССЛП – Карнобат към изпитните материали не са приложени критерии за оценяване
на писмените работи.
II. Тематична проверка „Контрол върху изготвянето на изпитни материали за
вътрешно оценяване по математика, информатика и ИТ“
Силни страни:
1. В съответствие с чл.8, ал.3, и чл.14, ал.2 от Наредба №3 / 15.04.2003 г. за системата на
оценяване учителите по математика, по информатика и ИТ са провели контролни работи
за входно ниво на знанията и уменията на учениците по математика, информатика и ИТ
под формата на тест/задачи (по математика) и тест със/без практическа задача върху
изучаваното учебно съдържание от предходната година.
2. Учителите от КОО „Математика, информатика и ИТ“ спазват ДОИ за учебно
съдържание и очакваните резултати на ниво учебна програма при изготвяне на
материалите и критериите за вътрешното оценяване.
3. Спазени са изискванията на чл. 29в, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 3 за системата на
оценяване В изпълнение на чл. 29, ал. 1 от посочената наредба изпитите за промяна на
годишна оценка по математика са се провели след приключване на учебните занятия за
XII клас.
4. В съответствие с чл. 10, ал. 2 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на
оценяване подготвените теми за посочените изпити за промяна на годишна оценка по
математика, информатика и ИТ за ученици от V до XII клас са утвърдени от
директорите на проверените училища. Изтеглените теми по математика, информатика и
ИТ са от учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка, в
съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 3 и чл. 29б, ал. 2 от Наредба № 3 от 15.04.2003
г. за системата на оценяване.
Слаби страни:
1. Част от представените контролни работи от 16 учители не бяха рецензирани, което е
в нарушение на чл. 16, ал.1 на Наредба № 3/ 15.04.2003 г. на МОН за системата на
оценяване.
Поставените оценки върху част от контролните работи по математика и ИТ са в
нарушение на чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 15.04.03 г. за системата на оценяване.
2. В заповедите на директорите на ПГ по туризъм, Бургас; Търговска гимназия, Бургас;
ГПНЕ „Гьоте“, Бургас; СОУ „Й. Йовков“, Бургас; ПГСАГ, Бургас; ПГХТ, Бургас за
определяне на комисиите за промяна на оценка не са посочени част от изискванията на
чл. 29г, ал. 2 от Наредба № 3 за системата на оценяване.
3. Критериите за оценяване на посочените изпити за промяна на годишна оценка по
математика и ИТ за ученици от V до XII клас не са утвърдени от директорите на
Търговска гимназия, ПГСАГ, ПГХТ – Бургас, в нарушение на чл. 10, ал. 2 от Наредба №
3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване.
III. Tематична проверка „Съответствие на текущото вътрешно оценяване на
учителите по природни науки с ДОИ, със стандартите в учебните програми и с
Наредба №3/15.04.2003 г. за системата на оценяване“
Силни страни:
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1. Учителите от КОО „Природни науки и екология” извършват оценяването в
съответствие с ДОИ, със стандартите и очакваните резултати в учебните програми и с
чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 2 и чл. 11-а, ал. 3 и 4 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата на
оценяване. Попълваната от учителите документация, свързана с оценяването,
съответства на нормативните изискавания.
2. При извършването на входящ, междинен и текущ писмен контрол (тестове и
контролни работи) учителите изработват ясни и точни системи за оценяване, които са
съобразени с ДОИ и очакваните резултати в учебните програми.
Слаби страни:
При текущия писмен контрол със задачи от отворен тип в отделни случаи се констатира,
че е необходимо да се прецизират критериите, изработвани от самите учители, които да
се обвържат с ДОИ и очакваните резултати на ниво учебна програма. Тези критерии е
необходимо по-точно да се обвържат и с точкуването и превръщането на точките в
оценка.
Мярка: Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно
личностно развитие
Дейност 1: Подобряване на условията за психолого-педагогическа подкрепа на децата и
учениците
Извършени действия от РИО:
Организационно-координиращи:
Информиране на директорите на детските градини и училищата за дейността на
„Националната мобилна група за психологическа подкрепа”, както и
на
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви
или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция от март 2010
година
Методически:
Семинар с директори на училища – Изграждане и популяризиране на социални и
граждански позиции на ученицитеОбучение на училищни психолози:
Обучение на училищни психолози за повишаване на капацитета им по проблемите на
взаимоотношенията и екипната работа в училище
Семинар за училищни психолози и педагогически съветници за психологическо
оценяване на насилието в училище - обучени 38 души
Семинар "Общоучилищна програма за превенция на насилието в училище"
Дейност 2: Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и
учениците
Семинар с директори на училища ”Методи за преодоляване на конфликти в училище”
Анализ- проблеми, предложения: през учебната 2011/2012 година в училищата,
намиращи се на територията на Област Бургас няма регистрирани инциденти, свързани с
проява на насилие и агресия сред учениците.През предходните две учебни години са
регистрирани общо 7 случая на агресия, няма повторяемост на инцидентите в едно и
също училище, всички са свързани със сбиване между ученици.
Дейност 3: Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични
вещества сред децата и учениците (стимулиране на педагогическите специалисти за
обучение в програми за работа с родителите)
Извършени действия от РИО:
Организационно-координиращи: РИО координира и осъществява методическа помощ на
училищата от област Бургас по отношение на превенциите на тютюнопушенето и
употребата на алкохол и наркотични вещества сред подрастващите. В началото на
2011/2012 г. голям процент от училищата в областта са разработили свои училищни
програми, които изпълняват в хода на учебната година чрез класни, извънкласни и
извънучилищни дейности.

151

Методически: В сътудничество с Общинския съвет по наркотичните вещества към
Община Бургас в хода на учебната година са проведени тренинги с над 150 ученици,
обучени са 20 ученици-медиатори по метода „Връстници обучават връстници”,
проведена е анкета с над 800 ученици от СОУ и професионални гимназии от Бургас на
тема „Употреба и злоупотреба с наркотични вещества”.
Анализ – мерки, проблеми, предложения: Необходимо е разработването на схема и
механизъм, посредством които РИО, след като е нясно с ресурса от обучени учители в
отделните училища в областта, да може да да използва техния капацитет и знания за
обучение на учители и ученици в други училища.
Дейност 4: Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на
учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на
свободното им време:
• Утвърждаване на училищата и извънучилищните педагогически учреждения като
центрове за форми за развитие и изява на интересите и възможностите на учениците;
• Координиране и контролиране на дейностите по Националния календар за
извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОМН. Създаване на
база данни по изпълнението на дейностите, включени в двата Календара.
Състезание по БЕЛ за ученици от І до VІІ клас „Обичам те, българска реч” – ОУ „Елин
Пелин” – град Бургас;
Състезание по БЕЛ за ученици от VІІ и VІІІ клас на тема „Зная, мога и творя” – СОУ
„Елин Пелин” – с. Руен;
Състезание по БЕЛ за ученици от І до ХІ клас – Сдружение на филолозите
„Любословие”;
Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители (СБНУ)
за ученици І – ІV клас – МОМН; Сдружение на българските начални учители (СБНУ) и
Синдикат на българските учители (СБУ);
Национален конкурс „Бог е любов” - МОМН;
Състезание по правопис на английски език “Spelling Bee” – Корпус на мира и Център за
приобщаващо образование и др.
РИО – Бургас осъществява координация на дейностите във връзка с провеждането на
училищните/общинските и областните кръгове на съответните прояви – предоставя
информация, организира провеждането им, оказва методическа помощ при изготвяне на
задачите и критериите за оценяване, извършва класиране в зависимост от съответните
регламенти.
Организационно-координиращи:
Изготвяне на темите
за провеждане на общинските кръгове на
олимпиадите;Организиране и провеждане на областните кръгове на олимпиадите и
състезанията;Организиране на участието на учениците в националните кръгове на
олимпиадите;Информиране на обществеността за резултатите на участниците в
различните кръгове на олимпиадите;Изготвяне на грамоти за отлично представяне в
областните кръгове на олимпиадите.
Методически:
Предоставяне на информация за регламентите на олимпиадите;Уточняване на обема от
преподаденото учебно съдържание във връзка с изготвянето на темите за общинския и
областния кръг на олимпиадите.
Контролна дейност: присъствие на старши експерти при провеждане на дейностите
планирани в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния
спортен календар на МОМН и изготвяне доклади до МОМН.
Извършени действия от РИО по Националния спортен календар на МОМН :
Ученически игри:
Общински състезания по всички спортове се провеждат в Община Бургас. В
останалите общини се провеждат общински състезания по определени спортове. Всички
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състезания се осъществиха при спазване на Правилата на Ученическите игри –
утвърдени със Заповед №РД09-1321/26.092011г. на Министъра на образованието ,
младежта и науката и съгласувани с МФВС, съответните спортни федерации и БАСУ.
Надпреварите преминаха при отлична организация и ред, без контестации. Те бяха
ръководени от лицензирани съдийски колегии по различните видове спорт. Условията в
спортните зали и терени, предоставени от Община Бургас бяха много добри. На
победителите бяха връчени купи и грамоти.
На Общинските етапи от Ученическите игри по отделните видове спорт във всички
етапи взеха участие около
6120 ученици на територията на Област Бургас. В
областните първенства участваха 1537 ученици. В Спортния календар бяха добавени и
проведени със съдействието на РИО - Бургас:
Спортно – подготвителни игри между детските заведения на територията на Община
Бургас. Участие взеха 27 детски заведения от Община Бургас:
Първи мажоретен конкурс - парад на мажоретките от училища и детски градини.
Участие взеха 6 училища и 12 детски заведения от Община Бургас
Турнир по футбол за момчета, родени през 2001 година (4-ти клас) под ръководството
на ПСФК „Черноморец - Бургас”. Участие взеха 20 училища от Община Бургас
Извършени действия от РИО по Националния календар за извънучилищни
дейности:
Национален литературен конкурс „Петя Дубарова” - гр. Бургас - Мероприятие с
традиция и авторитет, датиращо от 1997 г., за втора година присъства в НКИД на
МОМН. Организатор е Община Бургас, Къща „Петя Дубарова”със съдействието на РИО
– Бургас.
Организаторите на конкурса са предприели съответните процедурни стъпки за
отпускане на стипендии от страна на МОМН за най-добре представилите се младежи.
Националното състезание за мултимедийни презентации"Водата -извор на живот"
-Бургас 2012г.
Постъпили за участие - 91 презентации от 27 града в страната.
Национален конкурс за млади изпълнители на пиано“Бъдещето на България” –
организиран от Областна управа – Бургас, Община Бургас, РИО – Бургас, НБУ „Михаил
Лъкатник” – Бургас. На сцената на конкурса се състезават в няколко категории около 50
деца от 4 до 11 годишна възраст, изпълнители на пиано.
Конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий-денс – Бургас –
организиран от ОДК – Бургас, Училищно настоятелство при ОДК – Бургас, Община
Бургас и РИО – Бургас. Конкурсът е с традиции и ежегодно участие на около 600
изпълнители. Провежда се в четири жанрови категории – класически танц, характерен
танц, съвременен танц и фрии-денс.
Национална изложба - конкурс “Св.Трифон Зарезан” - 14 февруари, гр. Сунгурларе –
организиран от ОДК – Сунгурларе и Община Сунгурларе.
Участваха 2156 деца и ученици от 26 области на страната.
Дейност 5: Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на
учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на
свободното им време:”
Въвеждане на предприемачество в начален етап
Извършени действия от РИО:
Кампания „Участвам и променям”
Методически:
Със заповед на Началника на РИО – Бургас е създадена регионална комисия за
кординиране на кампанията „Участвам и променям”. В комисията влизат четирима
експерти от РИО – Бургас и шест директори на училища от областта. През цялата
учебна година комисията е оказвала методическа подкрепа на училищата.
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В началото на учебната година 80 % от училищата съставиха свои училищни програми и
план за дейностите, които включваха училищни състезния, честване на годишнини и
международни дни, занятия в час на класа и отбелязване на традиционни и официални
празници. Периодично до комисията са изпращани отчети за извършените дейности.
Анализ – проблеми, предложения
Проведените дейности по кампанията „Участвам и променям” даде възможност на част
от
учениците да формират някои от основните ключови компетентности от
европейската рамка.
Въвеждане на предприемачество в начален етап
Методически:
В началото на учебната година в три училища на гр. Бургас се провежда целенасочена
дейност по въвеждането на обучение по предприемачество в начален етап чрез
интегрираното учебно съдържание по роден край, околен свят и домашен бит и техника.
През тази учебна година през обучение преминаха 90 начални учители от всички
общини на област Бургас.
Мярка: Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на
педагогическите кадри
Дейност1: Изграждане на информационна система с данни за състоянието на
квалификацията и кариерното развитие на педагогическите кадри по проект на ОП РЧР
„Квалификация на педагогическите специалисти”.
Създаване на национален регистър за квалификация на педагогическите специалисти
Извършени действия от РИО:
Организационно-координиращи:
Популяризиране на проекта с цел внлючване на педагогическите специалисти в
обучения и квалификации по проект BGO51PO001-3.1.03-0001” Квалификация на
педагогическите специалисти”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2007-2013 година - Запознаване на директорите с ИНСТРУКЦИЯТА по проекта и
информация за предстоящите обучения и квалификации, както и за възможностите за
осигуряване на заместващите учители - писма: изх.№КПС-02-03-1/24.04.2012 г.;
изх.№КПС-02-03-2/15.05.2012 г.; изх.№КПС-02-03-3/08.06.2012 г.
Проверка на заявленията на директорите за включването им в обучението за работа с
делигирани бюджети.
Събиране и обобщаване на заявките за доставка на материали и консумативи, подадени
от детските градини и училищата - писма: изх.№КПС-02-03-6/05.07.2012г.
Дейност 2: Изграждане на информационна система с данни за състоянието на
квалификацията и кариерното развитие на педагогическите кадри по проект на ОП РЧР
„Квалификация на педагогическите специалисти”.
Извършени действия от РИО:
Организационни и координиращи:
Координиране на разработването на „Правила за участие на персонала в
квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа”
Популяризиране на добрите практики на училищна квалификационна дейност.
Разработване на план за квалификационната дейност на РИО
Квалификациона дейност , организирана от РИО на основата на определените
дефицити:
Обучителни семинари:
Тема „Методическо подпомагане на младите учители и възпитатели”
Тема „ Добри педагогически практики в обучението по ЗИП и целодневна организация
на учебния ден”
Тема „Национално външно оценяване по БЕЛ в ІV клас – типови задачи, равнища на
оценяване, критерии и показатели за оценяване на постиженията на учениците” – лектор
от СУ „Св. Кл. Охридски”
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Тема „Овладяването на българския език и литература – основа за качествен
образователно-възпитателен процес в начален етап” – лектор от ПУ „П. Хилендарски”
Тема „Работа по проект за екологично възпитание на учениците от начален етап” –
лектор от „Център 21”, гр. Варна и „ТАЙМ – екопроекти”, гр. София
Интерактивни методи в обучението по математика
Наблюдение на чужди педагогически практики – с учители по ФВС
Конференция:Регионална
научно-практическа
конференция
по
математика,
информатика и ИТ
Правила на ученическите игри
Анализ на резултатите от НВО по БЕЛ в VІІ клас – община Руен, община
Сунгурларе, община Средец
Интерактивни методи в обучението по БЕЛ – община Поморие, община Бургас,
община Несебър
Анализ на резултатите от ДЗИ по БЕЛ - всички общини
Работни срещи:
1. Анализ на резултатите от ОВП по ПНЕ през 2010/2011 г. Акценти в ОВП в
КОО”Природни науки и екология” през новата учебна година.
2. „Запознаване с ЦЕРН” – среща с учителя по физика Георги Стойчев и впечатленията
му от визитата в Центъра за ядрени изследвания – Швейцария през м. юли 2011 г.
Семинари:
1.Анализ на резултатите от НВО по ПНЕ в VІІ клас за 2011 г.
2. Анализ на резултатите от ДЗИ по Физика и астрономия, ХООС и БЗО - всички
общини.
3. Развиване и използване на ключови компетентности по природните науки – научен рл доц. А. Тафрова от ХФ на СУ”Св. Кл. Охридски”.
4. Анализ на резултатите от ОВП по МИИТ през 2010/2011 г. Акценти в ОВП по МИИТ
през новата учебна година.
Дейност 3: Методическа помощ на експертите по квалификация от РИО за
организиране и координиране на квалификационната дейност :
Планиране (квалификационните дейности в годишния план на РИО)
Информационна карта за квалификацията и кариерното развитие на педагогическите
специалисти
Извършени действия от РИО:
Организационни и координиращи:
Подпомагане организирането на училищната квалификационна дейност и анализирането
й на регионално ниво.
Координиране на разработването на „Правила за участие на персонала в
квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа”.
Популяризиране на добрите практики на училищна квалификационна дейност.
Популяризиране изпълнението на проект „Квалификация на педагогическите
специалисти” по ОП РЧР, който надгражда постигнатото изпълнение на Национална
програма „Квалификация” и създава възможности за участие на много повече
педагогически специалисти в обученията. .
Контролна дейност: Контрол по разработването и изпълнението на правилата и
плановете за квалификация и анализ на резултатите
Информационна карта за образователната институция, включваща данни за структурата
на педагогическите специалисти, кариерното им развитие, квалификацията им,
проблеми и предложения.
Мярка: Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване на
условия за по-ефективни връзки с бизнеса
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Дейност 1: Информационни и комуникационни кампании, насочени към повишаване на
привлекателността на професионалното образование, създаване на условия за ефективни
връзки с бизнеса и за провеждане на практики в реална работна среда
Извършени действия от РИО:
Организационни и координиращи:
Организация на учебната и производствената практика на учениците от
професионалните гимназии в област Бургас за учениците от ХІ и ХІІ клас е
съсредоточена в това тези практики да се провеждат на реални работни места в
следствие на добрите взаимоотношения между училищата и бизнеса в региона. От общо
2990 от ХІ и ХІІ клас 61.40% от учениците са провеждали учебната си практика на
реални работни места. За 89.83% от учениците производствената практика е
организирана и проведена на реални работни места, което допринася за формиране на
качества у учениците необходими им за успешна професионална и социална реализация
след завършване на професионалното си образование.
Ориентиране на обучението по професионална подготовка към потребностите на пазара
на труда чрез:
квалификация за повишаване на компетенциите за провеждане на модерно
професионално обучение;
убеждаване на родители и ученици във възможността от получаване Свидетелство за
професионална квалификация;
набелязване на мерки за успешно представяне на държавните изпити за придобиване
степен на професионална квалификация
Дейност 2: Модернизиране на материалната база на професионалните училища
Извършени действия от РИО:
От 23 училища провеждащи професионално обучение 12 от тях работят по различни
програми и проекти както следва:
По Оперативни програми работят 8 училища.
По Национални програми на МОМН работят 5 училища.
По Програми на ЕС работи 1 училище.
По други проекти или програми работят 4 училища.
За реализирането на проектите и програмите са участват 332 учители и 1925
ученици.
Организационни и координиращи:
За ефективен образователно-възпитателен процес в училищата провеждащи
професионално образование и обучение, съществен фактор е наличието на МТБ, която
да отговаря на съвременните изисквания. В следствие на добрите взаимоотношения
между училищата и бизнеса в региона, както и участието им в различни проекти и
програми, не малка част от тях подменят оборудването в кабинети, учебни работилници
и лаборатории.
Професионалните гимназии в област Бургас разполагат със:
Специализирани кабинети – 135 броя
Учебни работилници – 71 броя оборудвани с необходимите машини и приспособления
Лаборатории – 34 броя
Анализиране на резултатите от дейностите и обмяната на добри практики –
трудности, предложения
Проверка в 8 училища от област Бургас, които са били оборудвани по проекта на
МОМН през 2009 г. „Модернизиране на материалната база в училище чрез оборудване
на кабинети по физика, химия и биология”. Констатира се, че дарените нагледнодидактически средства се съхраняват надлежно в специализираните кабинети или в
хранилищата. Между 60-90% от тези дидактически средства и материали са приложими
и се използват за нуждите на обучението по физика, химия или биология в съответните
училища.
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Дейност 3: Разширяване и утвърждаване на модулното обучение за осъществяване на
професионалната подготовка с оглед по-голяма гъвкавост и приспособимост към
изискванията на пазара на труда
Извършени действия от РИО:
Организационни и координиращи:
На територията на Област Бургас две професионални гимназии осъществяват модулно
обучение по професии, стартирали по програма „Фар”.
Дейност 4: Разработване на критерии за оценка на качеството на професионалното
образование и въвеждане на външно оценяване в партньорство с работодателите в
рамките на проект „Изграждане на единна система за управление на професионалното
образование”
Извършени действия от РИО:
Методически: Качественото професионално образование предполага непрекъснато
надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всеки
ученик и възможност за пълноценна социална реализация както в професионален, така и
в личностен план. Чрез нагледност, интерактивност, използване на информационни и
комуникационни технологии и методи за преподаване и учене, професионалните
гимназии си поставят за цел да се подобри качеството на професионалната подготовка
на учениците, мотивацията им за придобиване на професионална квалификация и
конкурентоспособността им на пазара на труда. Провеждането на практическото
обучение на учениците в условия най-близки до реални работни места, контактите с
фирми и предприятия, участията на социалните партньори в провеждането на Държавни
изпити по теория и практика предполага още една стъпка към професионална
реализация.
Дейност 5: Развитие на система за професионално ориентиране и консултиране още в
рамките на основната степен на образование. Дейности по изпълнение на проект
„Разработване на система за кариерно ориентиране”, финансиран от ЕСФ по ОП
„Развитие на човешките ресурси”
Извършени действия от РИО:
Организационно подпомагане за стартиране на проекта
На основание Заповед № РД 09-132/31.01.2012 г. на министъра на образованието,
младежта и науката за изпълнението на проект BG 051PO001-4.3.02-0001 “Система за
кариерно ориентиране в училищното образование”, осъществяван с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд в изпълнение на дейност 2.2. Наемане и квалификация на
кариерни консултанти, които да предоставят услуги по кариерно ориентиране на
ученици и родители и в изпълнение на Заповед № РД 09-870/29.06.2012 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, на сайта на РИО – Бургас е обявявена
Процедурата за заемане на длъжностите „Ръководител” и „Кариерен консултант” в
Център за кариерно ориентиране (ЦКО) по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда със
седалище в област Бургас.
Предстои събиране на заявленията и процедурата за провеждане на конкурс.
Стратегическа цел: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Мярка: Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и учениците, за
които българският език не е майчин
Дейност 1: Дейности по изпълнение на НП „С грижа за всеки ученик” в модулите й,
ориентирани към децата и учениците със затруднения в обучението и застрашени от
отпадане
Извършени действия от РИО:
По Националната програма “С грижа за всеки ученик” през учебната 2011/2012 година
работят общо 48 училища и 3 детски градини от Бургаска област. От тях по модул
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“Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на
постиженията им по общообразователна подготовка” – 27 училища.
Мониторинг и отчети- ефективност, трудности, предложения
В училищата е извършен вътрешен мониторинг по проекта. Осъществен е контрол по
воденето на документацията; спазването на графиците; посещаемостта и реализирането
на дейностите. Проверени са действително взетите часове от началото до
приключването на проекта. При проведените срещи с учители и ученици, включени в
Програмата „ С грижа за всеки ученик”, модул „ Осигуряване на допълнително
обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по
общообразователна подготовка”, беше споделено мнение, че работата по проекта
допринася за повишаване нивото на знания на учениците. Децата, болшинството от
които са от ромски семейства, по – лесно усвояват минимума от знания, попълвайки
пропуските, защото има възможност за индивидуална работа с всяко дете.
Наблюдава се намаляване на броя на неизвинените отсъствия на учениците, които
участват в програмата.
При съпоставка на резултатите на учениците от външното оценяване по отделните
предмети през 2010/2011 учебна година с резултатите от външното оценяване на същите
ученици в края на тази учебна година се установи, че 382 ученици са показали напредък,
42 ученика са без промяна в резултатите, понижаване на резултатите се наблюдават при
48 ученици По време на изпълнението на проекта екипите не са срещали трудности от
организационен и финансов характер.
Дейност 2: Дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа” в мярката й „Без
свободен час”
Организационни и координиращи:
Всички указания и писма свързани с изпълнение на мярката „Без свободен час” се
свеждат до знанието на всички училища.Дават се разяснения при необходимост,
независимо от публикацията на условията на мярката в сайта на МОМН.По време на
изпълнение на мярката се събират по училища подадените уведомления.Изготвя се
график за представяне на документите при изготвяне на междинните и окончателния
отчет.
Мониторинг и отчети- ефективност, трудности, предложения:
При всяко отчитане се извършва документална проверка за всяко
училище.Установено е добро приложение и справяне с документацията необходима за
осъществяване и отчитане на Мярката „Без свободен час”. От проверките на място се
установи правомерно изплащане на средствата на заместващите учители.Изключение са
две училищата, като в едното е платено на основание чл.155, а в другото е платен 4-ти
ден на основание чл.162 от КТ.Издадени са заповеди за задължителни предписания за
възстановяване на средствата по мярката от бюджетите на училищата.В обобщения
отчет грешките са отстранени.От направените отчети се оформя констатацията, че
средствата се усвояват по-лесно в големите населени места, отколкото в малките.Все
пак има общини с малки населени места, в които по процент на училищата работещи помярката се изравняват с община Бургас.Те се намират в по-голяма близост до областния
център в сравнение с общините с 0% участващи училища.С изменение размерът на
възнаграждението на пътуващите заместващи учители се създаде предпоставка за
усвояване на повече средства и в отдалечените и малки селища. Много добре се отразява
на използваемостта на средствата, увеличението на дните за заместване по чл.162 от КТ,
както и заместването на основание чл.155 от КТ във връзка с чл.176 от КТ, които се
използват най-често.
Дейност 3: Осигуряване правото на достъп до качествено образование на всички деца в
задължителна училищна възраст
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Дейности по изпълнение ПМС № 104 за осигуряване на учебници и учебни помагала за
бeзвъзмезно ползване от децата от подготвителна група 5 и 6 годишни и учениците от І
–VІІ клас в държавни, общински и частни детски градини и училища
Организационни и координиращи:Организацията и координацията на дейностите по
ПМС №104 за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от
децата от подготвителна група 5 и 6 годишни и учениците от І-VІІ клас в държавни,
общински и частни детски градини и училища се осъществяват чрез съдействието на
общините, съобразно разпоредбите на заповед № РД-09-85/19.01.2012г. на Министъра
на образованието младежта и науката за утвърждаване на графика на дейностите.
Методически: Дават се консултации при необходимост от страна на училищата,
детските градини или общините.
Контролна дейност: При проверки в училищата се извършва и проверка за начина на
получаване, разпределение и съхранение на получените безплатни учебници.Начина и
документите, които се издават при възстановяване на средства за похабени или изгубени
от учениците безплатни учебници.
Дейност 4: Изграждане на мрежа от услуги за децата, които се нуждаят от
допълнителна образователна подкрепа за изравняване на стартовите им позиции с тези
на останалите деца (повишаване качеството на образование в сегрегираните училища, в
които не е възможен процес на десегрегация)
Извършени действия от РИО:
Организационни и координиращи-идентифициране на училищата.
Работа по Национална програма „С грижа за всеки ученик” – модул 2 – за деца от ПУВ,
чийто майчин език е различен от българския и по модул 3 – за допълнително обучение
на ученици с ниска успеваемост и майчин език, различен от българския. Организиране и
провеждане на срещи с родителите на учениците, включени в групите.
Ученици от етнически малцинства са обхванати в полуинтернатни групи, разкрити на
територията на областта, а с родителите на тези деца са проведени срещи, целящи
мотивирането им към учебно-възпитателния процес.
Запазване и разширяване на групите, обучаващи се в СИП „Ромски фолклор – „Фолклор
на етносите”- използване на интерактивни техники и подходи, работа с родителите,
организиране на класната стая, за да бъде благоприятна и стимулираща работата на
ученици в учебните часове и извънкласните дейности.
Анализ- ефективност, трудности, предложения, набелязване на мерки за повишаване
на качеството на образование.
контрол на постигнатите резултати
Основен проблем – прибиране, задържане, посещаемост. С цел преодоляване на
посочените проблеми са изградени отношения на сътрудничество между институциите :
РИО, Община Бургас, Отдел за закрила на детето, Център за обществена подкрепа,
МВР, неправителствени организации : реинтегриране на деца от институции в
семейството, респективно в училище, работа с родителите за преодоляване на
агесиривно поведение и ангажиране с осигуряване наприсъствието на детето в училище,
социална подкрепа, включване в терапевтични дейности и групи по интереси и др. .
Ръководствата на училищата използват възможностите на обучение в групи по СИП,
Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул3, Проект „Успех”, проекти на
неправителствени организиции. Училища, които са единствени в населеното място с
преобладаващо ромско население, работят по проект „Превенция на отпадането на
ромските ученици от училище” с партньор ЦМЕДТ „Амалипе” гр. В. Търново и
фондация „Америка за България”. Учителите са обучени за работа с деца от ромски
произход, чрез изграждане на СИП – «Фолклор на етносите» и други извънкласни
форми.
Дейност 5: Създаване на толерантна мултиетническа среда в българското училище разработване и прилагане на разнообразни форми и програми за деца с трудности и
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дефицити в обучението, деца в риск от отпадане и деца, отпаднали от училище, с цел
тяхното реинтегриране
Извършени действия от РИО:
Организационни и координиращи:
Разработен плана на РИО за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства.
Участие в информационна кампания по за образователна интеграция на деца и ученици
от етническите малцинства по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Работа на 38 училища и детски градини по Национална програма „С грижа за всеки
ученик” – модул 2 – за деца от ПУВ, чийто майчин език е различен от българския и по
модул 3 – за допълнително обучение на ученици с ниска успеваемост и майчин език,
различен от българския. Организиране и провеждане на срещи с родителите на
учениците, включени в групите.
Съдействие на училищата при организиране на извънучилищни дейности – музикални и
танцови състави, състезания, конкурси и др – участие на групите по СИП „Ромски
фолклор – Фолклор на етносите” във фестивала „Отворено сърце” в гр. Велико Търново;
В учебните заведения са утвърдени писмени разпоредби за толерантно отношение към
етническите малцинства;
Организиране участие на учители в курсове за допълнителна квалификация за работа в
мултиетническа среда.
Провеждане на седмица на толерантността в училищата/ равните възможности/, Ден на
различните общности; методическо подпомагане на групи СИП и ЗИП по програма
,,Световни религии”, час по толерантност по предметите Свят и личност, Етика и право,
Философия, География и икономика, История и цивилизация.
Методически:
Обучение на учители за работа в мултикултурна среда от Община Камено, Община
Бургас и Община Средец по проект на Център „Амалипе” – „Да докоснем
недосегаемите” за преодоляване на антиромските стереотипи в сферата на работещите в
образователната, социалната и здравната сфера.
Методическа помощ и координиране дейностите на училищата, работещи по проект на
Център „Амалипе” – „Да докоснем недосегяемото”. Междусекторният екип за
въздействие осъществява взаимодействие между социалните, образователните и
здравните институции за подпомагане на терен на създадените екипи за превенция на
отпадащи от училище ромски ученици или превенция от ранни бракове.
Консултиране и методическо подпомагане на ръководствата на учебните заведения с
голям процент ученици от етническите малцинства и обслужващи звена за участие в
проекти за подобряване материалната база в училищата;
Методическа помощ и координиране дейностите на училищата, работещи по проект на
Център „Амалипе” – „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище” – в 3
училища от Община Созопол и Община Камено. Основната цел на проекта е намаляване
на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст.
Проектните дейности са насочени към разрешаване на проблема с големия брой
отсъствия, все още ниския успех в училище, относително малкия процент роми,
продължаващи своето образование в средни училища, неучастието на ромски родители
в училищния живот и в училищните структури на управление, превенция на ранните
бракове.
Методическа помощ на 2 училища, които участват в проект „Етномагия 3 в 1” към
ЦОИДУЕМ по приоритет 3.
Провеждане на работна среща в РИО – Бургас през м. юни 2012 г. с директори на
училища, в които се обучават ученици от етнически малцинства с оглед разширяване
участието в програмата „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”на
нови училища.
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Съдействие и методическо подпомагане на Община Бургас по изпълнение на проекта
„Обучението в професионална гимназия – сигурен път към успешна трудова и социална
реализация на децата от етническите малцинства” в 3 основни училище и 2
професионални гимназии.
Контролна дейност:
1. Текуща проверка „Създаване на толерантна мултиетническа среда в българското
училище” с цел на проверката: „Установяване ефективността на приложените форми,
методи и мерки с цел привличане, задържане и реинтегриране на учениците от начален
етап в училище и качеството на обучение на децата билингви”; методи на проверката:
разговор с директор, учители, ученици;проверка на документация; наблюдение на
подобренията на МТБ в училището; наблюдения на уроци.Проверката е осъществена в
ОУ „Отец Паисий”, с. Равна гора; ОУ „П.К.Яворов”, с. Крушевец, общ. Созопол
2. Тематична проверка: „Посещаемост в училище” – съвместно с Областна управа и
Д”СП”- в училища от Община Айтос и Община Карнобат Целта на проверката е
осъществяването на контрол относно посещаемостта на учениците в дневна форма на
обучение, както и контрол по целодневната организация на образователновъзпитателния процес в І-ІV клас, редуциране на отпадането на ученици, подлежащи на
задължително обучение.Проверката е осъществена в 6 училища.
3. Мониторинг по изпълнение на НП „С грижа за всеки ученик”- провеждане на работни
срещи с родителите
Дейност 6: Създаване на мрежа от защитени и средищни училища в страната с оглед
осигуряване на равен достъп до образование
Извършени действия от РИО:
В списъка на „защитените училища” са включени 3 училища - ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” – с. Манолич, община Сунгурларе; ОУ „ Никола Йонков Вапцаров” – с.
Факия, общ. Средец и СОУ „Васил Левски” – гр. Малко Търново. 43 училища,
намиращи се на територията на 13 общини са определени като средищни училища,
които работят по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06„Подобряване на качеството на
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“.
Организационни и координиращи: Разработен е План за проверки в средищните и
защитените училища на място по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06„Подобряване на
качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес“, Изготвени са ежемесечни графици за проверките на
мйсто, Проведени са многократно работни срещи с директори на средищни училища за
методическа помощ и координиране дейностите по проекта.
Анализ на резултатите
По 1. Финансирането на училищата е извършено съгласно приетата формула, добавките
за МТБ, за учебници, за защитено училище и целодневна организация. Училищата
изразходват бюджетните средства целесъобразно, но в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” –
с. Манолич, община Сунгурларе средствата за целодневна организация не се използват
по предназначението си за поевтиняване храненето на учениците, тъй като такова не е
организирано. Със Заповед № РД 06-874828.11.2011г. на началника на РИО – Бургас на
директора на училището са дадени задължителни предписания, които са изпълнени в
определения срок.В ОУ „Н.Й.Вапцаров”, с. Факия е констатирано ползване
поевтиняването на храната от две учителки, за което на директора на училището е
връчена Заповед № РД 06 – 845/16.11.2012г. за задължителни предписания
По т. 2. Осигурени са необходимите помещения за занимания по интереси на учениците
от ПИГ. Дейностите в групите са съобразно изискванията на Инструкция за изпълнение
и отчитане на дейностите по целодневна организация на учебния процес от средищните
училища.Учебната документация се води съгласно изискванията на Наредба №4/ 16.
04.2003 година и Инструкцията за изпълнение
и отчитане на дейностите по
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целодневната организация на учебния процес на средищните училища
Преподавателската заетост на възпитателите е в съответствие с Наредба №3/ 18.02.2008
година и редовно се отразява в Материалната книга преподаденото учебно съдържание.
Мярка: Повишаване на обхвата, превенция на отпадащите ученици и мерки срещу
неграмотността
Дейност 1: Проследяване на ефекта от въвеждането на двугодишна задължителна
предучилищна подготовка
Извършени действия от РИО:
Обхватът на децата 5-6 г. и 6-7 г. в областта е общо 5869 деца в целодневни и
полудневни групи, разпределени по общини: Айтос- 282 деца, Бургас- 3802 деца,
Камено- 185 деца, Карнобат- 233 деца, Малко Търново- 22 деца, Несебър- 234 деца,
Поморие- 253 деца, Приморско- 98 деца, Руен- 305 деца, Созопол- 110 деца, Средец- 130
деца, Сунгурларе- 131 деца, Царево- 84 деца.
Контролна дейност:
Тематична проверка „Контрол по спазване на ДОИ за предучилищно възпитание и
подготовка”
Силни страни: При предварителната подготовка на обучаващите ситуации по
образователни направления се спазва годишното, месечно и седмично планиране.
Учителките планират темите и задачите. Входното ниво се съобразява с програмната
система, по която се работи и се изписва текстово по образователни направления.
Материалната и образователна среда е съобразена с възрастовите особености на децата..
Методическите изисквания за провеждане на обучаваща ситуация- уводна, основна и
заключителна се спазва от учителите. Общуването учител-дете е на добро ниво, като се
реализира подкрепяща и коригираща среда. На децата се дава адекватна словесна
оценка.
Слаби страни: Недостатъчно онагледяване. На децата се предлагат тетрадки за писане
на букви и цифри, които се ползват в първи клас и се изисква да изписват печатни
букви, извън предвиденото по помагалата на програмната система. Липсват
индивидуалният и диференциален подход като форма за надграждане на знания, умения
, компетенции и отношения у по- напредналите деца, както и насоки и съдействие за
несправящи се деца. Не се планират задачи за упражняване на творческото
въображение, съобразителност, находчивост във вариативни условия, проблемни и
нетрадиционни ситуации.
Дейност 2: Проследяване на ефекта от въвеждането на двугодишна задължителна
предучилищна подготовка (целодневна организация, обновяване на материалната база,
стипендии и създаване на привлекателна учебна среда)
Контролна дейност:
Извършени са текущи проверки на тема „Повишаване привлекателността на учебния
процес и на училищната среда при целодневна организация на учебния ден в І и ІІ клас”
в 4 училища.
Цел на проверката: Установяване на ефективността на учебния процес, нивото на
обхвата и превенцията на отпадащите ученици и предприетите мерки за преодоляване
на неграмотността на учениците
При осъществяване на проверките се набелязаха няколко основни критерия за
установяване на привлекателността и ефективността на учебния процес и обхвата на
учениците:
Фактори за повишаване привлекателността на учебния процес в начален етап –
обновяване на материално-техническата база на училищата чрез средства от бюджета,
проекти от НП"Училището-територия на учениците", модул "Подкрепа на целодневното
обучение на учениците от начален етап" / СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Карнобат
/; по проект "Подобряване на образователната инфраструктура" - за ремонт на стаи за
ПИГ, столова и стая за отдих и занимания по интереси / СОУ „Хр. Ботев”, гр. Айтос/ .
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Средства се отделят за подмяна на мебелировката и закупуване на дидактически
средства – мултимедии, компютри, лаптоп, табла и др. /ОУ „Ат. Манчев”, гр. Айтос; ОУ
„Хр. Смерненски, гр. Карнобат/. Част от дидактическите средства се изработват от
самите учители в четирите училища.
Превенция срещу отпадащите ученици - осъществява се чрез включване на учениците
в целодневна организация на учебния ден. Храненето на учениците е важен фактор за
задържане в училище. В ОУ „Ат. Манчев”, гр. Айтос се работи по проект по ОП
„Развитие на човешки ресурси” 2007 – 2013, схема: BG051PO001-4.1.03 "Интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" като
партньори на Сдружение "Знание-Айтос".Провежда се обучение в клуб „Български
език", "Английски език”,”Компютърно обучение и интернет”,„Изобразително изкуство”,
”Здравно образование” в приемното училище със 190 ученика /19 групи/ от I - IV клас
за периода от м.VII 2011г. до м.VI 2012г. СОУ „Хр. Ботев”, гр. Айтос участва в проект
BG051PO001-4.2.05 -0001-„Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски
хоризонти" по ОП „Развитие на човешки ресурси” 2007 – 2013. Ръководството и
учителите работя за осмисляне на свободното време и превенция на негативните
тенденции при учениците чрез включване в различни форми на СИП / математика,
английски език, театрално студио, приложно изкуство/и ИИД по проект "УСПЕХ"
/скаутски отряд "Генгерчета", " Бащино огнище" , "Рицари на доброто", "Аз и
компютъра" . Изработена е картотека на учениците, застрашени от отпадане.
В ОУ „Хр. Смирненски”, гр. Карнобат е изработен план за работа със застрашените
от отпадане ученици – формиране на екипи от учители и педагогически съветник за
работа със застрашените от отпадане ученици. Налице е индивидуална работа от страна
на учители и класни ръководители със застрашени от отпадане ученици.Работа в група тренинги за формиране умения за общуване в училищна и извънучилищна среда - СИП
"Гражданско образование" - ученици от гимназиален етап работят по метода "Ученици
обучават ученици" - в начален етап. Усвояват се компетентности за общуване, работа в
група, съвместно изпълнение на поставена задача, проект.
Дейност 3: Изготвяне на Програма за приобщаване на родителите-роми към
образователния процес и засилване на участието им в училищния живот
Извършени действия от РИО:
Организационни и координиращи: Координиране дейностите по НП „С грижа за всеки
ученик” – модул 2 и модул 3, относно участие на родителите – роми в работни срещи.
Методически:
консултиране на директорите относно засилване участието на родители – роми в
училищния живот
дейности по проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище” с
партньор ЦМЕДТ „Амалипе” - мероприятия с присъствие на родители от селото,
местната и общинската власт, обменни визити между училища на ученически
парламенти и родителски клубове. Осъществени са мероприятия с родителите – роми
като Честване на Ромската Нова година, Международен ден на ромите, Ден на майчиния
език. Изработен е Годишен календар с поместени рисунки на ученици от училището;
издаден е фотоалбум „ Еднакви в различията” .
Дейност 4: Анализ на обхвата на учениците от закритите и преобразувани училища
Извършени действия от РИО:
Актуално състояние – сведение за броя на напусналите ученици от закрити и
преобразувани училища, причини;
На територията на Област Бургас през учебната 2011/2012 година няма закрити
училища, 1 основно училище е преобразевяна в СОУ.
Дейност 5: Осигуряване на безплатен транспорт на учениците до 16 – годишна възраст
в държавните и общинските училища
Извършени действия от РИО:
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Организационни и координиращи: През учебната 2011/2012 година няма искания от
общините за нови училищни автобуси. Превозът на ученици се осъществява с 46
училищни автобуси със 1071 места.
Дейност 6: Изпълнение на НП „На училище без отсъствие”
Извършени действия от РИО:
Организационни и координиращи: Постъпили са формуляри за участие в националната
програма от 3 училища.
Методически: Консултиране на директори във връзка с дейностите по НП.
Мярка: Подкрепа на даровитите деца и ученици
Дейност 2: Изпълнение на НП „С грижа за всеки ученик” в модула й, ориентиран към
талантливите деца и ученици
Извършени действия от РИО:
По модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите
олимпиади” със свои проекти участват 10 училища от Област Бургас. Разпределението
на училищата по общини е следното:
Община Бургас – 7 училища;
Община Айтос – 1 училище
Община Карнобат – 2 училища;
Основните цели, за постигането на които училищата отговорно и целенасочено работят
през учебната 2010/2011 година, са следните:
Повишаване мотивацията на учители и ученици за участие в ученическите олимпиади,
международни и национални състезания.
Диференцирана грижа спрямо талантите ученици с изявени познавателни потребности с
оглед развиване на творческите им заложби и пълноценната им реализация, която да
доведе до по – високи успехи, и престижни класации в олимпиадите.
Стимулирането на прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето при
особено надарените ученици.
Издигане авторитета на училището, като институция сред обществеността,
Мониторинг и отчети Във всички училища бяха направени минимум по две проверки.
Осъществяван е системен контрол на провеждане на дейностите в целевите групи. При
направените проверки беше установено пълно съответствие на броя на планираните и
сформираните групи във всички училища. Групите са по предметите, по които
съответното училище има класирани ученици на националния етап на олимпиадите.
Няма констатирано несъответствие, както в броя на групите, така и по предмети.
Анализ- ефективност, трудности, предложения:
Учениците са силно мотивирани
за работа в групите и посещават редовно занятията. При проведените срещи с ученици
от целевите групи в училищата, които работят по модула, учениците споделиха своето
мнение за ползата от подготовката за олимпиади в групите и желанието им да
продължат да участват в тези групи. Имат мотивация за допълнителна работа и амбиция
за отлично представяне на олимпиадите.
Директорите на училищата, които работят по модула за подготовка на талантливи
ученици за участие в олимпиадите, изготвиха и представиха доклади, съдържащи отчет
за изпълнението на дейностите по проекта. В тези доклади се споделя удовлетвореност
от работата по програмата и мнението, че участието в този проект дава възможност на
учениците за по – добра подготовка за участие в националните олимпиади. Учениците
от групите, които работиха по програмата „С грижа за всеки ученик”, участваха в
проведените национални олимпиади по съответните предмети. Общо 46 ученици от тези
групи са класирани за участие на националните олимпиади Лауреат от националните
олимпиади е 1 ученик от ПМГ „Акад. Н. Обрешков“, Бургас по български език и
литература.
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Училищата, които имат лауреати на националните олимпиади по съответните предмети
показват отлични резултати и затвърждават високите постижения на своите ученици от
миналата година.
Мярка: Развитие на приобщаващото образование за децата и учениците със специални
образователни потребности
Дейност 1: Формиране на екипи по Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца
и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания,
работещи в сътрудничество с ресурсните центрове и родителите
Извършени действия от РИО:
Контролна дейност:
Тематична проверка:„Дейността на екипите в детските градини/училищата за
подпомагане обучението и възпитанието на децата и учениците със СОП” – в 4
училища и 1 детска градина. В хода на проверките са осъществени наблюдения на
индивидуални занятия на ресурсни учители, работа в класа/групата с децата на
интегрирано обучение, проверка на документация, проведени разговори с членовете на
екипите и директорите.
Пропуски в осъществяване на дейностите по интегриране и създаване на подкрепяща
среда:
- в заповедите на директорите не се определят точно задълженията на екипите, съгласно
чл.26, ал.2 от Наредба №1/23.01.2009г., не се включват в състава на екипа учителите, по
чийто предмети детето не покрива ДОИ и се нуждае от подпомагане;
- при разработване на индивидуалните образователни програми на учениците със СОП
не се конкретизират срокове в съответствие с извършената оценка и поставените цели и
задачи, заложеното подпомагане не отговаря на направената оценка и потребностите на
децата;
- Не е достатъчно добро взаимодействието и ефективността на екипите, изразяващи се в
комплексно въздействие, екипност, поетапност и приемственост на планираните
дейности съгласно чл.32, т.3, 4, 5, 6 от Наредба № 1.
Дадени са задължителни предписания на директорите на 5 училища, 1 детска градина и
директора на Ресурсен център – Бургас. Извършени са проверки на изпълнението на
задължителните предписания.
Анализ- ефективност, трудности, предложения,включително сравнителен анализ за
последните три години и очертаване на тенденциите в процеса на приобщаващото
образование. Да се включат данни за:
общ брой на интегрираните деца със специални образователни потребности в
детските градини;
От 636 деца и ученици общо за областта през учебната 2011/2012 година 117 деца са
включени в интегрирано обучение в детски градини и в подготвителна група/клас.
общ брой на интегрираните ученици със специални образователни потребности в
училищата;
Общият брой на учениците със СОП в училищата са 519, разпределени, както следва:
228 – в начален етап, 217 – в прогимназиален и 74 – в гимназиален етап/. Подлежащи от
тях на задължително обучение са 523 ученици със специални образователни
потребности.
брой детски градини с интегрирани деца със специални образователни потребности;
Към края на учебната 2011/2012 година децата със СОП от област Бургас,
обхванати в интегрирано обучение са разпределени в 47 детски градини в 13 общини.
брой училища с интегрирани деца със специални образователни потребности;
Към края на учебната 2011/2012 година учениците със СОП от област Бургас,
обхванати в интегрирано обучение са разпределени в 97 училища в 13 общини. По вид
са: начални, основни, СОУ, професионални, ПМГ, НУМСИ”П.Владигеров” – гр.Бургас,
Спортно училище – гр.Бургас.
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брой детски градини с изградена достъпна архитектурна среда (конкретно описание);
В 4 детски градини на територията на област Бургас има изградена рампа, в една от тях
– и санитарен възел, адаптиран за хора с увреждания. В 12 детски градини има
изградени ресурсни кабинети за подпомагане на децата със СОП.
брой училища с изградена достъпна архитектурна среда (конкретно описание);
В 27 училища е изградена рампа за осигуряване на достъп в училището, в 8 училища са
изградени санитарни възли, адаптирани към хората с увреждания. В 70 училища има
изградени самостоятелни ресурсни кабинети, като 4 от тях са специализирани с
необходимите пособия и дидактически средства за специфични нарушения / деца с
нарушено зрение, увреден слух и др./
общ брой педагогически специалисти, осъществяващи ресурсно подпомагане на
интегрирани деца и ученици със специални образователни потребности – от тях: брой
ресурсни учители, брой психолози, брой логопеди, брой рехабилитатори на слуха и
говора, брой учители на деца с нарушено зрение, други (конкретно посочване)
Общият брой педагогически специалисти, осъществяващи ресурсно подпомагане на
интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности са 71,
разпределени както следва: 56 ресурсни учители, 3 психолози, 1 педагог за работа със
зрително затруднени деца, 6 логопеди, 3 слухово-речеви рехабилитатори, други - 2.
Текуща проверка: „Дейността на логопедичните кабинети в детските градини и
училищата съгласно чл.28, чл.29 и чл.30 от Наредба № 1/23.01.2009г. за обучението на
деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични
заболявания”
Изводи:
Голям брой деца, включени в логопедични групи и голям район от училища и детски
градини, които един логопед обхваща.
Освен списъците на реално включените в групите деца и ученици по детски градини и
училища, логопедите имат изготвени и такива с „чакащи” за включване деца и ученици,
поради големия брой деца с езиково-говорни нарушения, нуждаещи се от корекция.
Логопедичните кабинети са оборудвани с всички необходими пособия и материали за
осъществяване на дейностите си.
Логопедите провеждат ефективна корекционна работа с децата и учениците, съобразно
установените им езиково-говорни нарушения.
Дейностите в логопедичните кабинети се осъществяват съгласно изискванията на чл.29
и чл.30 от Наредба №1/23.01.2009 г.
Логопедите представят информация в РИО – Бургас за извършеното логопедично
обследване и резултатите от корекционната работа за всеки учебен срок.
Дейност 2: Изграждане на положителни нагласи за провеждане на приобщаващо
образование (семействата на учениците да бъдат въвличани като партньори при
обсъждане на различните аспекти на училищния живот, провеждане на обучения
ориентирани само за родители или съвместно с учители)
Извършени действия от РИО:
В голяма част от училищата екипите за подпомагане на обучението на учениците със
специални образователни потребности провеждат успешно взаимодейстие с
родителската общност. Осъществяват съвместни дейности с родителите, а те съдействат
за реализиране на дейностите на училището по приобщаването на децата със специални
образователни потребности. Родителите участват в подготовката и провеждането на
училищни празници, карнавали, тържества, присъстват на открити уроци /
НБУ»М.Лъкатник» - гр.Бургас, ОУ»П.Р.Славейков» - гр.Бургас, ОУ»Бр.Миладинови» гр.Бургас, СОУ»Ив.Вазов» - гр.Бургас, СОУ»Хр.Ботев» - гр.Карнобат и др., участват в
инициативи на Ресурсен център заедно с децата.
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Дейност 3: Осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на
педагогическите кадри за работа с деца и ученици със СОП, както в общообразователна
среда, така и в специалните училища
Организационни и координиращи:
- семинари:. „Съвременни теоретико-практически аспекти на обучението и
образованието на деца и ученици със СОП” – проф.д-р Златко Добрев; ; „Основни
методически и практически похвати за работа с деца с аутизъм” ;„Ефективна
организация на интегрираното обучение на деца и ученици със специални
образователни потребности”; „Алтернативни системи за комуникация при работа с деца
от утистичния спектър”
- „Информационни и комуникационни технологии в обучението на интегрираните
зрително затруднени ученици” –
- „Създаване на релефни материали за зрително затруднени и за зрително затруднени с
множество увреждания” гр.Пловдив; „Създаване и разработване на образователни
материали за мулти грамотност за зрително затруднени ученици” – БАОЗЗД.
”Извършване на комплексно педагогическо оценяване от екипа в училището и изготвяне
на индивидуална образователна програма на ученици със СОП”
Дейност 4: Организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри
практики на интегрирано обучение
Извършени действия от РИО:
Организационни и координиращи:
Обмяна на добри педагогически практики чрез открити уроци в училища и детски
градини на територията на област Бургас, в които се обучават ученици със специални
образователни потребности със съдействието на ресурсните учители в подготовката,
организирането и реализацията на откритите уроци, съвместно с учителите – класни
ръководители и други учители.
Проведени са 11 открити уроци по предварителен график, с който са запознати
училищата и детските градини. Уроците са съвместни от учителя в групата/класа и
ресурсния учител или са индивидуални занятия в ресурсния кабинет, включително
логопедични.
Дейност 5: Изпълнение на проект „Подпомагане на обучението на деца и ученици със
специални образователни потребности”, финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на
човешките ресурси”
Извършени действия от РИО:
Организационно подпомагане на дейностите
Схема „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални
образователни потребности”по ОП „Развитие на човешките ресурси”: В област Бургас
реализират проекти следните училища:
Проект „Алтернативно училище „Заедно” на ОУ”Е.Пелин” – гр.Бургас.
Проект „Творчески подход и иновации в работата с деца със специални образователни
потребности”на СОУ”П.Росен” – гр.Бургас. Проектът е насочен към овладяване на
алтернативни методи за работа с деца със специални образователни потребности и
провеждане на извънкласни дейности с децата със специални образователни
потребности за разгръщане на потенциалните им възможности.
Проект на община Бургас „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”бенефициент - община Бургас, партньори: Ресурсен център - Бургас, ОУ”Н.Геров”,
ОУ”А.Страшимиров”, ОУ”П.К.Яворов”ОУ”В.Априлов”, СОУ”К.Петканов”- гр.Бургас,
ОДЗ”Делфин”, ЦДГ”Звездица”, ОДЗ”Брезичка”, ОДЗ”Звънче”- гр.Бургас
Стратегическа цел: РАЗВИВАНЕ НА УСЛОВИЯ И СРЕДА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ПРАКТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ
ЖИВОТ”
Мярка: Осигуряване на достъп до различни форми на непрекъснато учене
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Дейност 1: Изпълнение на проект „Ограмотяване на възрастни”, финансиран от ЕСФ по
ОП „Развитие на човешките ресурси”
Извършени действия от РИО:
Организационно подпомагане чрез регионални координатори
– методическо подпомагане на училищата, включени в проекта, провеждане на работни
срещи с директорите на училищата, консултиране за дейностите по проекта.
Дейност 2: Утвърждаване на Национална квалификационна рамка за учене през целия
живот
Извършени действия от РИО:
Организационни и координиращи:
Участие на двама ст. експерти от РИО - Бургас като посланници в стартиралия
едногодишен проект по линия на програмата „Учене през целия живот” на ЕК, наречен
NELLII (Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия
живот).
Създаване на Мрежа от участници в Съвета на местно ниво от училища, обучителни
центрове, неправителсвени организации,центрове за квалификация и преквалификация
за професионално образование и др.
Събиране на реализираните добри практики в областта, свързани с Ученето през целия
живот.
Координиране и поддържане на връзката между партньорите в Съвета -13 на брой, както
и връзките с останалите 27 Съвета в цялата страна.
Подготовка и участие в регионален Фестивал /Стара Загора - 10 ноември 2012г./ и
местен форум /Бургас-11 ноември 2012г./ на учене през целия живот на теми: Екология Зелени дейности с фокус върху природната и устойчивото развитие; ИКТ-демонстрации
и практически фирми в професионалното образование.
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8. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС - 2012 ГОДИНА
Настоящият отчет за дейността на Регионална дирекция за социално подпомагане –
Бургас за трето тримесечие на 2012 година е изготвен във връзка с изпълнение на
разпоредбата на чл.14, т.16 от Устройствения Правилник на Агенцията за социално
подпомагане.
Отчетът съдържа обобщена информация и данни за проследяване и анализиране на
тенденциите свързани със социалното подпомагане, интеграция на хората с увреждания,
развитието на социалните услуги и закрилата на детето.
І. Организационно-методическа помощ и контрол върху дейността на
дирекциите "Социално подпомагане".
1. Координиране и контролиране дейността на дирекциите "Социално
подпомагане" във връзка с:
Промяна на нормативната уредба
През 2012 г. са проведени 13 регионални съвещания с директорите на ДСП от
региона и по 12 екипни срещи с н-к отдели СЗ, ХУСУ и ЗД, са разгледани получените в
РДСП указателни писма от АСП, свързани с промяна на нормативната уредба както
следва:
Закон за семейните помощи за деца и Правилника за неговото прилагане.
По повод публикуването на промяна в ППЗСПД /ПМС № 301/26.11.2012 г. – ДВ. бр.
95 от 04.12.2012 г./ и писмо № 9100-316/11.12.2012 г. на Изп. Директор на АСП бяха
разгледани и разисквани измененията в нормативния документ във връзка с правилното им
прилагане.
- По повод публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за
деца / ДВ бр.103 от 28 декември 2012 г./ беше изпратена промяната на ДСП в региона по
електронната поща. Същата влиза в сила от 01.09.2013 г. и е свързана с редовното
посещаване на подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в
училищата за задължителна предучилищна подготовка на деца, освен ако това е
невъзможно поради здравословното състояние на детето.
Наредба № РД-07/5/2008 г. за отпускане на целева помощ за отопление
Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5/2008 г. и
указателно писмо на Изпълнителния директор на АСП № 9100-153/13.06.2012 г. на
регионално съвещание и на екипна среща с началник отдели СЗ в ДСП от регион Бургас са
разяснени промените, касаещи срокове за изготвяне на социален доклад, издаване на
заповеди за отпускане или отказ на ЦПО, срокове за връчване на заповедите, промяна на
срока за приемане на молби-декларации от 01 юли, вместо от 01 август.
Закон за закрила на детето, Правилника за неговото прилагане и Наредбата за условията и
реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на
деца в тях.
По повод писмо на АСП №241-1937 от 03.10.2012г. по силата на което с
изменението на Закона за закрила на детето /ДВ, бр.32/2012г., в сила от 24.04.2012г./ се
създава нов правен ред, като съгласно разпоредбата на чл.31, ал.4
от ЗЗД
професионалното приемно семейство сключва договор с доставчик на социална услуга
„приемна грижа, с която се изменя досегашният ред за сключване на трудов договор
между страните. Договорът по чл.31, ал.4 от ЗЗД има характер на договор за услуга, с
оглед на което Кодексът на труда не следва да бъде прилаган при неговата уредба.
Предоставяне на социалната услуга «Обществени трапезарии», финансирани от фонд
«Социална закрила» по реда на чл. 27, т.3 от Закона за социалното подпомагане.
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С писмо № 9100-233/26.09.2012г. е разяснено предоставяне услугата «Обществени
трапезарии» и заповед № РД 01-749 от 18.09.2012г. на министъра на труда и социалната
политика в «Обват, ред и условия за финансиране и реализиране на дейностите по
обществетните трапезарии за периода 01.10.2012г. до 30.04.2013г.
Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
Публикуване на Наредба № 4 от 19 октомври 2012г. на Министерството на
здравеопазването за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на
военноинвалидите и военнопострадалите публикувана в ДВ бр. 83 от 30.10.2012., влиза в
сила от 30.10.2012г.
Правилник за прилагане на Закона за ветераните от войните и Наредба
№3/24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствените продукти
и дентална помощ на ветераните от войните.
- изменение на Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните
/ППЗВВ/ / ПМС № 142/05.07.2012 г., обн. в ДВ бр.53 от 13.07.2012г., в сила от
01.07.2012г./
- писмо № 9100-178 от 19.07.2012г. във връзка с изплащане на еднократна целева
помощ по чл.7 от ЗВВ и чл.22 от ППЗВВ; Еднократната целева помощ по реда на чл.22 от
ППЗВВ се отпуска и изплаща от ДСП по постоянния адрес на починалото лице - ветеран
от войните. Помощта се изплаща на законните наследници.
- писмо № 9100-208 от 31.08.2012г., относно прилагане на Наредба №3 от
24.08.2012г. на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и
социалната политика, Министерството на финансите и Министерството на отбраната за
реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствените продукти и дентална помощ
на ветераните от войните. Ветераните от войните имат право на еднократна целева помощ
за изработване на две подвижни зъбни протези - горна и долна, всяка на стойност 200.00
лв.
- писмо № 9100-220/21.09.2012г., относно: Предоставен списък от НОИ на лицата,
които получават към пенсиите си добавка по ч.5 от Закона за ветераните, във връзка с
изпълнение на параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 3 от
24.08.2012г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствените продукти и
дентална помощ на ветераните от войните, обн. ДВ бр.67 от 31.08.2012г.
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
По писмо № 9100-264/30.10.2012г. на АСП по повод реализирането на схема за
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 «Помощ в дома» дадени указания във
връзка с ангажиментите на дирекциите «Социално подпомагане» за извършване оценка на
потребностите на кандидатите за ползване на почасови услуги:
- потребители на почасови услуги по схемата;
- набиране на кандидат потребители;
- оценка на потребностите от почасови услуги;
- изготвяне на списък с кандидат потребители;
-предаване на изготвяните оценки и придружаващата документация на
бенефициента;
- съхранение в ДСП на документите, свързани с процеса на оценката на
потребностите от почасови услуги.
Извършени тематични проверки от РДСП – Бургас
През 2012 г. експерти на РДСП – Бургас извършиха шестнадесет проверки в ДСП –
Айтос, Бургас, Карнобат, Поморие, Руен, Созопол и Царево свързани със
законосъобразното прилагане на нормативната уредба в областта на социалното
подпомагане, семейните помощи за деца, подпомагането на хората с увреждания,
дейностите по закрилата на детето и правилното прилагане на Вътрешните правила за
отпускане и изплащане на социални помощи.
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Проверките са извършени с цел осъществяване на контрол и при необходимост
указване на методическа помощ и уеднаквяване на практиката по прилагане на
законодателството в дирекцията. Съставени са протоколи в които е описан начина на
организация на работата в дирекциите. При посещението в ДСП , експертите от РДСП –
Бургас са проверили произволно избрани досиета на подпомагани лица, сравнен е размера
на отпуснатите помощи по заповед и ведомост. Проверени са начислените суми и
въведените IBAN на лицата в програмния продукт.
При извършените проверки експертите от РДСП – Бургас не са установили
пропуски и нарушения по начисляването и изплащането на помощите. Не са дадени
препоръки за подобряване на организацията на работата в дирекциите
Протоколите са връчени на директорите на ДСП с писма и срещу подпис.
От извършените проверки в ДСП от региона са изведени следните изводи:
В ДСП от региона се прилагат стриктно указателните писма на АСП, свързани с
отпускане на социални помощи.
Контролът по Вътрешните правила за отпускане и изплащане на социални помощи
се осъществява качествено от началник отделите, директорите и администраторите на
данни в ДСП и не позволява отклоняване на социални помощи.
Констатираните технически пропуски при водене на дневниците за завеждане на
молби-декларации констатирани в предходни проверки са отстранени.
Осъществен контрол по изпълнението на мерките за закрила на детето;
При извършените проверки от РДСП Бургас в ОЗД при ДСП в Бургаска област не са
констатирани съществени пропуски.
За всички настанени по административен начин деца има издадени административни
заповеди за настаняване. Спазен е едномесечният срок за депозиране на исковата молба в
съда. Към проверените произволно избрани досиета са приложени постановените
съдебни решения за настаняване на децата. Същите са представени на съответната
специализирана институция, социална услуга /резидентен тип. ОЗД към ДСП в Бургаска
област провеждат екипни срещи за обсъждане на случаи със социалните работници от
съответните специализирани институции или социални услуги резидентен тип, на които се
изготвят планове за грижи и планове за действие. Надлежно са водени, подредени и
окомпектовани досиетата на настанените деца. документи и др.
По отношение на управлението на случай на дете в риск, при проверка на произволно
избрани досиета на деца, за които е предприета съответната мярка за закрила се установи,
че са спазени изискванията на чл.17 от ППЗЗД – оформени са досиета на децата с
приложени събрани данни и документи, във връзка с проучването на детето в риск,
проследяването и разрешаването на случая. Същите са подредени по хронология - оценка
на случая, план за действие, преглед на оценката и плана, развитие на случая, наблюдение
на приключен случай и др., съгласно разпоредбите на действащата нормативна уредба –
ЗЗД, ППЗЗД и Методиката за управление на случай за дете в риск.
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А. Социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Брой отпуснати социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Брой случаи
общо
РДСП
РДСП Бургас

2011
година
3155

Месечна помощ
по чл. 9

Еднократна
по чл. 16

Еднократна
по чл. 16а

Еднократна
по чл. 17

Целева помощ
по чл. 14

Целева помощ
по чл. 20

2012
година

2011
година

2012
година

2011
година

2012
година

2011
година

2012
година

2011
година

2012
година

2011
година

2012
година

2011
година

2012
година

3239

1498

1755

281

147

2

7

3

8

5

7

1366

1315

Отпускането на помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане има за цел да допълни или
замести собствените доходи на лица и семейства за задоволяване на основните им жизнени потребности или за задоволяване на
инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства, след като са изчерпани всички възможности за
самоиздръжка и помощ от задължени по закон лица да осигуряват такава.
Данните за броя на подпомаганите лица и семейства за 2012 г. спрямо 2011 година очертават тенденция за увеличаване броя
на подпомаганите лица по реда на ППЗСП с 84 бр., което представлява 2.66%, което се дължи на увеличения брой месечни помощи
по реда на чл.9 от ППЗСП, еднократни помощи за издаване на лична карта и увеличения брой на изплатени еднократна помощ за
лечение в чужбина и целева помощ за наем на общинско жилище.
Месечните помощи отпускани по реда на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са
средства, които осигуряват определен диференциран минимален доход на лица и семейства, които нямат възможност сами или с
помощта на роднини и близки да задоволяват основните си жизнени потребности. Отпускат се след преценка на доходите на лицето
или семейството, имуществено състояние, семейно положение и здравословно състояние на лицата, трудовата и учебната заетост.
През 2012 г. се наблюдава увеличение на отпуснатите месечни помощ в сравнение с тези през 2011 г. с 257 случая, което
представлява 17.15%. Това се дължи на
увеличаване броя на безработните лица;
изменения в ППЗСП, отнасящи се до прехвърляне на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални
части от тях срещу заплащане през последните 5 години, както и прехвърляне чрез договор за дарение собствеността върху жилищен,
вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;
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- включване в обхвата на подпомагани по чл. 9 от ППЗСП на майки, с изтекло право на
получаване на семейни помощи за деца по чл. 8, ал. 1 от ЗСПД.
Еднократните помощи по реда на чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане бележат намаление с 47,68% през 2012 г. спрямо отпуснатите
такива през 2011 г. Това се дължи на въведената практика за съгласуване на
предложенията за отпускане на еднократните помощи и най-вече на факта, че през 2011 г.
са отпуснати еднократни помощи в максимален размер (325 лв.) на пострадалите
семейства от шапната епидемия.
Еднократните помощи по реда на чл. 16а от Правилнкона за прилагане на Закона за
социално подпомагане през 2012 г. са 7 броя, а за 2011 г. в регион Бургас са били
отпуснати две помощ за издаване на документи за самоличност.
Отпуснатите еднократни помощи за лечение в чужбина по реда на чл. 17 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за 2012 г. са с 5 повече,
в сравнение с тези отпуснати през 2011 година /2011 г. – 3 помощи , 2012 година - 8
помощи/. Това се дължи на факта, че повече лица получават разрешения за лечения в
чужбина през 2012 г. в сравнение с издадените такива през 2011 г.
При отпуснатите целеви помощи за наем по реда на чл. 14 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане през 2012 г. се отчита увеличение с 40% ,
спрямо 2011 г., което се дължи на увеличаване на броя на общинските жилища в община
Бургас.
През 2012 г. са издадени 1315 броя удостоверения за безплатно пътуване с
железопътния транспорт в страната по реда на чл. 20 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане. За 2011 г. са издадени на същото основание 1366
удостоверения. Намалението от 51 броя издадени удостоверения /3.73%/ се дължи на
промяна в нормативната уредба и отпадането на чл. 19 от ППЗСП за безплатно пътуване с
автобусен транспорт два пъти годишно в страната от хората с увреждания.
Обжалвани заповеди по реда на Административнопроцесуалния кодекс:
Общ брой обжалвани заповеди по реда на АПК, - 27 бр.
потвърдени – 24 заповеди;
o
отменени – 1 заповед;
o
актове, които не са разглеждани, поради изтекла давност и/или
законова несъстоятелност – 2 заповед.
Двадесет и четири заповеди са били потвърдени, тъй като е установено, че същите са
правилни и законосъобразни, а една заповед е била отменена.
Две жалби са оставени без разглеждане, т.к. е констатирана нередовност по тях. На
жалбоподателите е изпратено съобщение с обратна разписка за отстраняване на
неродовността в 7 дневен срок от получаване на съобщението. Съобщенията са получени
от лицата. Поради неотстраняване на нередностите по жалбите, същите са оставени без
разглеждане.
От посочените 24 потвърдени заповеди - 4 е свързана с прекратяване на отпускането на
месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП, а 5 се отнасят до еднократната помощ по чл. 16 от
ППЗСП, 15 са били по Наредба № РД-07-5 /16. 05. 2008г.,
Б. Брой лица, включени в НП ОСПОЗ
НП ОСПОЗ
РДСП

2011 г.

РДСП - Бургас

293

173

2012 г.
201

Основната цел на Националната програма „От социални помощи към осигуряване на
заетост“ е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на
месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни
дейности, както и в дейности на територията на предприятия без държавно и/или
общинско участие.
Повишава се пригодността за заетост на лицата, обект на Програмата, чрез включването
им в дейности, водещи до повишаване на уменията и квалификацията. Едновременно с
това се повишава и конкурентоспособността на безработни лица, обект на месечно
социално подпомагане, чрез включване в обучение за ограмотяване и придобиване на
професионална квалификация.
За 2012 г. общо 201 лица са били назначени по Програмата , като за 2011 г. техният брой е
бил 293. Резултатът показва намаление, което се дължи от една страна на намалените
квоти за субсидирана заетост, по-ниския бюджет на Програмата спрямо 2011 г. , а от друга
на осигуряване на повече работни места по други мерки и програми за заетост на
Агенцията по заетостта.
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В. Семейни помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца
Брой отпуснати семейни помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца.
РДСП

РДСП
Бургас

Брой
случаи
общо

Бр. случаи Бр. случаи Бр. случаи Бр. случаи Бр. случаи
еднократн еднократн еднократн
месечна
месечна
а помощ
а помощ
а помощ
помощ
помощ
по чл. 5а
по чл. 6
по чл. 6а
по чл. 7
по чл. 8
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
годи годи годи годи годи годи годи годи годи годи годи годи
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
на
5501 5251 1059 1096 4256 4163
61
63 4256 39747 2580 2740
2
1
1

Бр. случаи Бр. случаи Бр. случаи Бр. случаи
еднократна
целева
по чл.8д
целева
помощ
помощ по
помощ по
по чл. 8в
чл. 8г
чл. 10а
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
годи годи годи годи годи годи годи годи
на
на
на
на
на
на
на
на
86
123
276
304 1271 1389 2862 2886

Законът за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Правилникът за неговото прилагане (ППЗСПД) регламентират предоставянето
на семейните помощи за деца с цел насърчаване отглеждането им в семейна среда, подпомагане издръжката на децата, както и
стимулиране посещаемостта в училище.
Отчетните данни за 2012 г. съпоставени с данните за 2011 г. сочат намаление на броя на подпомаганите семейства с 4.55% , което
представлява 2 501 по-малко семейства подпомагани през 2012 г. спрямо 2011 г.
Намалението се дължи на по-малкия брой подпомагани семейства с месечни помощи за деца по реда на чл.7 от ЗСПД и на помалкия брой отпуснати еднократни помощи за живородени деца по реда на чл.6 от ЗСПД.
Анализът на отчетените данни по отделните нормативни основания на ЗСПД показва следните резултати:
При отпуснатите еднократни помощи при бременност, на основание чл. 5а от ЗСПД през 2012 г., спрямо 2011 г., се наблюдава
увеличение на броя на подпомогнатите бременни жени с 37 случая, което представлява 3.49%. Като причини за увеличения брой могат
да се посочат:
- случаи на осигурени жени, които към момента на отпускане на помощта, нямат необходимия осигурител стаж, съгласно
изискванията на Кодекса за социално осигуряване.
- случаи на жени, които са неосигурени или са освободени от работодателите си преди издаване на болничен лист за ползване на
отпуск за 45 дни преди раждането.
При отпуснатите еднократни помощи за раждане на дете по реда на чл. 6 от ЗСПД, за периода януари-декември 2012 г. се
наблюдава намаление на броя на случаите, в сравнение със същия период на 2011г. с 93 случая, което представлява 2.18%.

175

При отпуснатите еднократни помощи за отглеждане на близнаци до навършване на една
година по реда на чл. 6а от ЗСПД се отчита в относителен дял запазване на броя на
подпомогнатите семейства през 2011 г. и 2012 г. /разликата е с 2 случая повече през 2012 г./
При отпуснатите месечни помощи по реда на чл. 7 от ЗСПД се отчита намаление през
2012 г., спрямо 2011 г. с 2 814 случая, което представлява 6.61%. Като причина за по-малкия
брой подпомагани семейства с месечни помощи за дете до завършване на средно
образование, но не повече от 20-годишна възраст, на основание чл. 7 от ЗСПД са:
- ниското ниво на безработица за летния сезон в област Бургас
- увеличаването на доходите на работещите и размера на получаваните пенсии.
- обвързване на помощите с ежемесечното редовното посещение на учебните занятия и
лишаване на семействата от помощи при допуснати 5 и повече неизвинени отсъствия от
страна на децата.
При отпуснатите месечни помощи за отглеждане на дете до една година по реда на чл. 8
от ЗСПД също се отчита увеличение на броя на подпомогнатите със 160 случая през 2012
г., спрямо 2011 г., което представлява 6.20 %, като причините за това увеличение са :
- невъзможността на майките да имат достатъчен осигурителен стаж за получаване на
обезщетение от НОИ
- възможността майките да се осигуряват на минимална работна заплата, като по този
начин на се отчитат реално получените доходи от лицата
При отпуснатите през 2012 г. еднократни помощи на майки студентки за отглеждане на
дете до навършване на една година по реда на чл. 8в от ЗСПД се отчита значително
увеличение с 37 бр. спрямо отпуснатите такива през 2011 г., което представлява
увеличение с 43.02%.
Това се дължи на факта, че помощта е еднократна и изплащането й не е обвързано с
редовното посещение на учебните занятия, а е обвързано само с факта, че майката е
записана за редовна студентка.
През отчетния период м. януари - м. декември 2012 г. са отпуснати целеви помощи на
304 многодетни майки за пътуване с автобусен транспорт, по реда на чл. 8г от ЗСПД. През
същия период на 2011 г. броя на подпомогнатите многодетни майки е 276. Наблюдава се
увеличение на изплатените помощи с 10.40%.
С месечна добавка за деца с трайни увреждания по реда на чл. 8д от ЗСПД през 2012 г.
са подпомогнати със 118 бр. семейства повече в сравнение с тези подпомогнати през 2011 г.
Като причина за това е увеличения брой на децата с определен вид и степен на увреждане с
50 и над 50%.
За 2012 г. са отпуснати целеви помощи за първокласници по реда на чл. 10а от ЗСПД.
на 2886 семейства За същия период на 2011 г. са подпомогнати 2862 семейства.
Увеличението се дължи на промяна в нормативната уредба, отнасяща се до отмяна на
доходния критерий за децата с един родител, децата с увреждания и децата настанени по
реда на чл.26 от ЗЗД.
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Обжалвани заповеди по реда на Административнопроцесуалния кодекс:
- Общ брой обжалвани заповеди по реда на АПК - 3 заповеди , в т.ч. :
o Потвърдени – 2 заповеди;
o Отменени - няма;
o актове, които не са разглеждани, поради изтекла давност и/или законова несъстоятелност – 1 заповед.
Две заповеди са била потвърдени, тъй като е установено, че същите са правилни и законосъобразни.
Една жалба е оставена без разглеждане, т.к. е констатирана нередовност по нея. На жалбоподателят е изпратено съобщение
с обратна разписка за отстраняване на неродовността в 7 дневен срок от получаването му. Съобщението е получено от лицето.
Поради неотстраняване на нередноста по жалбата, същата е оставена без разглеждане.
Г. Интеграционни добавки по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
Брой отпуснати интеграционни добавки по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с
увреждания.
Брой лица с
увреждания общо

Отпуснати
общо месечни
добавки

МД за
транспортни
услуги
чл. 25

МД за инф. и
тел. услуги
чл. 26

МД за
обучение чл.
27

2011
година

2012
година

2011
годин
а

2012
годин
а

2011
годин
а

2012
годин
а

2011
годин
а

2012
годин
а

2011
годин
а

2012
годин
а

14435

15059

32026

32935

14414

15046

3645

3620

15

18

РДСП

МД за
рехабилитаци
я и балнео
лечение
чл. 28
2011
2012
годин годин
а
а
323

348

МД за диет.
хранене
и лекарства
чл. 29

МД за достъпна
информация чл. 30

2011
година

2012
година

2011
година

2012
година

2011
годин
а

2012
година

9774

9842

3810

4023

45

38

РДСП –
Бургас

-

Обжалвани заповеди по реда на Административнопроцесуалния кодекс:
Общ брой обжалвани заповеди по реда на АПК – 2 заповеди., в т.ч.:
o Потвърдени – 1 заповед ;
o Отменени - няма;
o актове, които не са разглеждани, поради изтекла давност и/или законова несъстоятелност – 1 заповед.
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МД за наем
чл. 31

За 2012г. по Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания през
2012г. е оказана подкрепа на 15059 лица с трайни увреждания /в това число реален брой деца
1088/, а за същия период на 2011 г. са подпомогнати 14435 лица с увреждания. /в това число
реален брой деца 982/.
Анализът на данните показва, че през 2012 г. се наблюдава увеличение в броя както на
лицата, така и на децата с трайни увреждания, на които е оказана подкрепа с 4.32%,
Увеличението е в резултат на високата заболеваемост на населението от социално значими
болести, което води до
освидетелстването и преосвидетелстването в органите на
медицинската експертиза и постановяване на ТЕЛК/ НЕЛК – степен намалена
работоспособност , както и вид и степен на трайно увреждане позволяващи отпускането на
интеграционни добавки по ППЗИХУ.
Наблюдава се и по- добра информираност на хората с увреждания за упражняване на техните
права.
Общо отпуснати месечни добавки за 2012г. са 32935, а за същия период на 2011г. са
отпуснати общо 32026. Наблюдава се увеличение с 2.84%, което се дължи на увеличение брой
лица с увреждания.
Анализът на отчетените данни по отношение на динамиката на отпуснатите интеграционни
добавки, показва следното:
1.1. Месечни добавки за социална интеграция за транспортни услуги
С месечна добавка за транспортни услуги по реда на чл.25 от ППЗИХУ за 2012г. са
подпомогнати 15046, за същия период на 2011 г. лицата получили месечна добавка за
транспортни услуги са 14414. Наблюдава се увеличение на подпомогнатите по чл.25 от
ППЗИХУ лица с 4.38%, а в абсолютна стойност 632 лица, което следва общата тенденция на
увеличението в броя на лицата с трайни увреждания и правото за ползване на добавката,
поради факта, че тя спомага за преодоляване на социалната изолация и подпомага хората в
тяхното предвижване.
1.2. Месечни добавки за ползване на информационни и телекомуникационни услуги.
С месечна добавка за информационни и телекомуникационни услуги по реда на чл. 26 от
ППЗИХУ през 2012г. са подпомогнати 3620 лица, а за същия период на 2011 г. лицата са
3645. Намалението в броя на подпомаганите лица през 2012г. е с 0.69%, а в абсолютна
стойност 25 лица. При преосвидетелстването от органите на медицинската експертиза се
определя степен намалена работоспособност , като водещ до отпадане на правоимащите лица
от този вид интеграционна добавка.
1.3.Месечни добавки за диетично хранене и лекарствени продукти.
През 2012г. с месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти по реда на чл.29
от ППЗИХУ са подпомогнати 9842 лица, а за същия период на 2011 г. лицата са 9774, а в
абсолютна стойност 68. При броя на лицата подпомогнати с този вид месечна добавка за
социална интеграция се наблюдава увеличение с 0.70%. Това се дължи на увеличаващия се
брой хора с увреждания, поради преобладаващото население в над трудоспособна възраст и
висока заболеваемост. Наблюдава се тенденция, че при представените експертни решения за
преосвидетелстване на лица с увреждания те са с определен по-висок процент на увреждане,
което е свързано с наличие на хронично заболяване.
1.4.Месечна добавка за достъпна информация .
С месечна добавка за достъпна информация по реда на чл.30 от ППЗИХУ през 2012 г. са
подпомогнати 4023 лица, а за същия период на 2011 г. подпомаганите лица са 3810, а в
абсолютна стойност 213 лица. Основна причина за увеличението се дължи на това, че през
2012 г. е нараснал броя на лицата със сензорни увреждания кандидатстващи за тази добавка,
прецизирани са правата на хората със сетивни увреждания за отпускането на този вид
добавки и тя се определя за тях като важна при преодоляване на зрителните и слухови
бариери наложени от заболяването. Увеличението през 2012г. е с 5.59%, спрямо 2011г.
1.5.Добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги.
През 2012 г. 348 лица с увреждане са получили месечна добавка за балнеолечение и
рехабилитация по чл.28 от ППЗИХУ, а за същия период на 2011 г. 323 лица са получили
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месечна добавка за балнеолечение и рехабилитация. В абсолютна стойност с 25 лица. При
броя на лицата подпомогнати с този вид месечна добавка за социална интеграция се
наблюдава увеличение с 7.74%.
Анализът на данните показва увеличение с 25 лица имащо право месечни добавки за добавка
за балнеолечение и рехабилитационни услуги през 2012г., спрямо същия период на 2011г.
Това се дължи на по големия брой реализирали това право.
1.6. Добавка за наем на общинско жилище. Добавката за наем по реда на чл. 31 от
ППЗИХУ – намаление през 2012г. с 3 бр. спрямо 2011г.
През 2012г. с месечна добавка – наем на общинско жилище по реда на чл. 31 от ППЗИХУ са
подпомогнати 38 лица, а за същия период на 2011г. са подпомогнати 45 лица. Намаление с
15.56%, дължащо се на намаляване броя на самотно живеещите лица с увреждания, настанени
в общински жилища.
1.7. Добавка за обучение.
През 2012г. добавка за обучение по реда на чл.27 от ППЗИХУ са получили 18 лица с
увреждания, а за същия период на 2011г. добавка са получили общо 15 лица. Увеличението
през 2012г. е с 20.00%. Добавката бележи увеличение през 2012г., спрямо 2011г с 3 случая.
Това се дължи на по големия брой деца, включени в обучителни курсове.
Отпускането и предоставянето на месечните добавки за социална интеграция по реда на
ЗИХУ за 2012г., спрямо същия за 2011г. бележи тенденция към увеличение на общия брой на
лицата с трайни увреждания, ползващи добавки за социална интеграция, както и увеличение
на отпуснатите на отпуснатите добавки.
С увеличени стойности са:
- месечни добавки за социална интеграция за транспортни услуги;
- добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги;
- обучение;
- месечна добавка за достъпна информация;
- месечни добавки за диетично хранене и лекарствени продукти.
С намалени стойности са:
- месечни добавки за ползване на информационни и телеком. услуги;
-добавка за наем на общинско жилище.
ІІ. Дейности, свързани със социалните услуги.
1. Отправени предложения във връзка с откриване, закриване, промяна на вида и/или
промяна на капацитета на социалните услуги, когато са делегирани от държавата
дейности и отговарят на стандартите и критериите за социални услуги.

Съответната общинска
Предложения от
стратегия за развитие на
РДСП във връзка
социалните услуги.
с откриване,
Предвидени услуги в
закриване,
годишния план за
промяна на вида
развитие на социалните
и/или промяна на
услуги на всяка община от
капацитета
областта за 2012 г.

1. С писмо изх.
№ 121-79/

Създаване
устойчивост на
услуга, изградена по
проект или други

Услугата се разкрива
в сграда, където се
помещава Център за
превенция на
насилието и
престъпността
гр.Бургас.
Материалната база е
ремонтирана и
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Необходимост,
поради увеличена
потребност на
целевата група

ЦСРИ се
разкрива като
съпътстваща
услуга, която да
подпомага

Разрешено ли е от
изпълнителния
директор /заповед

Със Заповед на
Изпълнителния
директор на АСП
№ РД 01-224/
16.02.2012г е
разрешено
разкриване на
услугата считано
от 01.02.2012 г.

Отказано ли е
предложението
и мотивите за
отказа

не

02.02.2012 г. . е
предложено
разкриване
на
ЦСРИ за лица
пострадали от
насилие в гр.
Бургас
с
капацитет
15
места, считано
от 01.01.2012 г.

Услугата е заложена в
Областната стратегията
за развитие на
социалните услуги на
област Бургас 2011-2015
г. , в Стратегията за
развитие на социалните
услуги на община Бургас
и Плана за развитие на
соц. услуги за 2012 г. на
община Бургас.

оборудвана по
съвместен проект
между Община
Бургас, ОД на МВР
гр. Бургас и
Асоциация
"Деметра".

работата на
Кризисен център
– Бургас и
Център за
превенция на
насилието и
престъпността
гр.Бургас при
работа с лица
пострадали от
насилие.

Услугата се
разкрива във
връзка с
необходимостта
2. С писмо изх.
от консултации,
№ 121Услугата е заложена в
професионално
79/02.02.2012 г. е Областната стратегията
Услугата се разкрива
обучение и
предложено
за развитие на
в сграда, където се
социална
социалните услуги на
помещава Бизнес
разкриване на
рехабилитация
ЦСРИ за лица в област Бургас 2011-2015 център Бургас.
на младежи от
г. , в Стратегията за
Материалната база е
риск в гр.
ромската
Бургас с
развитие на социалните
ремонтирана и
общност, бивши
капацитет 15
услуги на община Бургас оборудвана по по
затворници,
места, считано
и Плана за развитие на
проект JOBS.
техните деца и
от 01.01.2012 г.
соц. услуги за 2012 г. на
семейства.
община Бургас.
Услугата е разкрита
Услугата е заложена в
3. С писмо изх.
по ОП"РЧР" Проект
Областната стратегията
№ 121-93/
"Създаване и
Услугата се
за развитие на соц.
06.02.2012 г. е
устойчиво развитие разкрива във
услуги на област Бургас
предложено
на ЦОП в община
връзка с
2011-2015 г., в
Карнобат" схема
необходимостта
разкриване на
Стратегията за развитие
"Социални услуги за от консултиране
ЦОП гр.
на социалните услуги на
Карнобат с
социално
и работа с деца в
община Карнобат и
капацитет 50
включване".
риск и техните
Плана за развитие на соц.
места, считано
Услугата е
семейства.
услуги за 2012 г. на общ.
от 01.03.2012 г.
предоставяна до
Карнобат.
30.04.2012 г.
Услугата се
разкрива с оглед
подпомагане
Услугата е разкрита процеса на
по Проект
деинституциона
„Подобряване на
лизация и
социалните услуги за реинтеграция на
деца в риск на
деца лишени от
територията на общ. родителски
Бургас, чрез
грижи в гр.
4. С писмо изх.
разкриване ни
Бургас и
№ 121Услугата е заложена в
предоставяне на
изпълнение на
99/08.02.2012 г. е
Областната стратегията
социална услуга от
Национална
предложено
за развитие на
резидентен тип
стратегия "Визия
разкриване на
социалните услуги на
ЦНСТ" схема
за
ЦНСТ гр.
област Бургас 2011-2015 "Социални услуги за деинституциона
Бургас за деца
г. , в Стратегията за
социално
лизацията на
от 7 до 14
развитие на социалните
включване".
децата в
години с
услуги на община Бургас Услугата е
Република
капацитет 7
и Плана за развитие на
предоставяна до
България 2011места, считано
соц. услуги за 2012 г. на 30.04.2012 г.
2013 г.”.
от 01.05.2012 г.
община Бургас.
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Със Заповед на
Изпълнителния
директор на АСП
№ РД 01-225/
16.02.2012г е
разрешено
разкриване на
услугата считано
от 01.02.2012 г.

не

Със Заповед на
Изпълнителния
директор на АСП
№ РД 01-247/
16.02.2012г е
разрешено
разкриване на
услугата считано
от 01.02.2012 г.

не

Със Заповед на
Изпълнителния
директор на АСП
№ РД 01-202/
15.02.2012г е
разрешено
разкриване на
услугата считано
от 01.05.2012 г.

не

Намаляването на
5. С писмо изх.
капацитета на услугата е
№ 121заложено в Областната
141/29.02.2012 г.
стратегията за развитие
е предложено
на социалните услуги на
намаляване на
област Бургас 2011-2015
капацитета на
г.,в Стратегията за
ДВХУИ с.
развитие на социалните
Русокастро,
услуги на община
общ. Камено, от
Камено и Плана за
135 на 130 места,
развитие на соц. услуги
считано от
за 2012 г. на община
01.03.2012 г.
Камено.
6. С писмо изх.
№ 121-141/
29.02.2012 г. е
предложено със
средствата,
получени в
резултат на
намаляване на
капацитета на
Услугата е заложена в
ДВХУИ с.
Областната стратегията
Русокастро да
за развитие на
бъде
социалните услуги на
финансирано
област Бургас 2011-2015
г. , в Стратегията за
разкриване на
развитие на социалните
ЦВН в гр.
Бургас, с
услуги на община Бургас
капацитет 52
и Плана за развитие на
места, считано от соц. услуги за 2012 г. на
01.09.2012 г.
община Бургас.

7. С писмо изх.
№ 121-141/
29.02.2012 г. е
предложено със
средствата,
получени в
резултат на
намаляване на
капацитета на
ДВХУИ с.
Русокастро да
бъде
финансирано
разкриване на
ДЦСХ в гр.
Поморие с
капацитет 20
места, считано
от 01.09.2012 г.

Услугата е заложена в
Областната стратегията
за развитие на
социалните услуги на
област Бургас 2011-2015
г. , в Стратегията за
развитие на социалните
услуги на община
Поморие и Плана за
развитие на соц. услуги
за 2012 г. на община
Поморие.

не

Услугата се
финансира със
средства на община
Бургас. Към
настоящия момент
по Проект "Красива
България" се
извършва цялостен
ремонт на
материалната база.

Намаляването на
капацитета е във
връзка с
Концепция за
деинституциона
лизацията и
План за
реформиране на
СИ за възрастни
хора с
увреждания и
Заповед на Изп.
Директор на
АСП.

Съгласно Заповед
№ РД 01-319/
12.03.2012 г., на
Изп. Директор на
АСП, считано от
01.03.2012 г.
капацитета на
ДВХУИ с
Русокастро е
намален от 135 на
130 места.

не

Услугата е
предложена за
разкриване с цел
създаване на
условия за
подслон на
бездомни лица,
създаване на
условия за
социални
контакти и
консултиране с
цел трудова
реализация
битово
устройване.

не

не

не

не

Услугата е
предложена за
разкриване с цел
подпомагане
За развиване на
процеса на
услугата има
социалната
осигурена
изолация на
материална база самотните стари
новопостроена
хора и
сграда на два етажа в превенция на
гр. Поморие.
настаняването
Изграждането и
им в
оборудването на
институции.
сградата е
Центъра ще бъде
финансирано по
използван за
Проект "Красива
настаняване на
България" и от
бездомни лица
Социално
през зимния
инвестиционен фонд. период.

2. Социални услуги, предоставени в специализирани институции и в общността.
М. 01. 2012 г.

М. 02. 2012 г.
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М. 03. 2012 г.

Открити
Открити

М. 04. 2012 г.
не

М. 05. 2012 г.
Центърза настаняване
за социална
1. Център
от
рехабилитация
интеграция
семеен
тип, игр.
Бургас,
за лица в риск, бл.63,
гр. Бургас,
к/с.”Славейков”,
вх.7,
кв.”Победа”,
„Хан
ет.5,
с капацитетул.7, Заповед
Омуртаг”
36 Б, с капацитет
№
РД №01-202/15.02.2012г.,
15,
Заповед
№ РД 01считано
от 01.05.2012г.
225/16.02.2012г., считано от
01.02.2012г.
2.Център
за
социална
рехабилитация и интеграция
за лица пострадали от
насилие, гр. Бургас, ул.”Мария
Луиза” № 9, с капацитет 15,
Заповед
№
РД
01224/16.02.2012г. считано от
01.02.2012г.

Намален 1. Дом за деца лишени от
капацитет родителска грижа
гр. Бургас, бул. „Ст.
Стамболов”
№
21,
капацитета е намален от 40
на 35, Заповед №РД 0122/04.01.2012г.на
Изп.директор на АСП.
считано от 01.01.2012г.

М. 06.2012 г.
не

1. Център за обществена
подкрепа за деца до 18
години в риск и техните
семейства, гр. Карнобат, ул.
„Алекси Нейчев” № 14, с
капацитет 28, Заповед № РД
01 247/22.02.2012г. на
Изп.директор на АСП считано
от 01.03.2012г.

1. Дом за възрастни хора
с умствена изостаналост,
с.Русокастро,
общ.
Камено,
капацитета
е
намален от 135 на 130,
Заповед
№
РД
01319/12.03.2012г, считано
от 01.03.2012г.

2.
Социален
учебнопрофесионален
център
с.Бата, община Поморие,
капацитета е намален от 60
на 50, заповед № РД 011184/23.11.2011г. на Изп
директор на АСП,
считано от 01.01.2012г.
3. Дом за деца лишени от
родителска грижа
гр.
Средец,
ул.:Тодор
Николов” № 65, капацитета
е намален от 46 на 36,
Заповед
№РД
0119/04.01.2012г.на
Изп.директор на АСП,
считано от 01.01.2012г.

3. Анализ на функциониращите социални услуги, делегирани от държавата дейности.

Община

Община
Айтос

Вид специализирана
институция/
социална услуга
в общността

Дом за стари
хора

Местонахождение,
адрес, телефон

гр. Айтос, Парк
"Славеева река"
тел.:0558/2-79-77

Капацитет

Заетост
към края
на 2012
година

Настанени в
специализира
-ната
институция,
които
ползват
и социални
услуги
в общността

22

0

32
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Изведени
от специализираната
институция
и настанени
в социална
услуга
в общността –
резидентен тип

0

Настанени
в социална
услугарезидентен
тип, които
ползват
и други
социални
услуги
в общността

0

Реинтегрирани

0

Община
Айтос

Дневен център
за възрастни
хора с
увреждания

Община
Айтос

Дневен център
за деца с
увреждания

Община
Бургас

Дом за стари
хора

Община
Бургас

Община
Бургас

Община
Бургас

Община
Бургас

Община
Бургас

Община
Бургас

Община
Бургас
Община
Бургас

Община
Бургас

Община
Бургас
Община
Бургас

Дневен център
за възрастни
хора с
увреждания
Център за
социална
рехабилитация
и интеграция
за възрастни

гр.Айтос, ул.
Гурко"3,
тел.о558/2-24-13
гр. Айтос , ул.
"Гурко"3,
тел.0558/2-86-10
гр. Бургас, ул.
"Цар Самуил" №
117, тел. 056 8139-84
гр. Бургас,
жк"Славейков"
бл.10,вх.А и В,
тел.056 58-18-72
гр. Бургас,
жк"Зорница"бл.4
7, вх.7, партер,
тел.056 86-20-01

гр. Бургас, ул.
"Поп грую" №
45, тел. 056 8139-89
гр.Бургас,кв."Ме
ден Рудник"
Защитено
ул."Кооператор"
жилище
№ 32, тел.056 5040-87
гр. Бургас, кв.
Акациите",
Защитено
ул."Ал.Невски"
жилище
№ 7а, тел.056 8493-05
гр. Бургас, кв.
Акациите",
Кризисен
ул."Ал.Невски"
център за деца
№ 10, ,тел.056
84-90-14
Защитено
жилище

Дневен център
за деца с
увреждания

гр. Бургас, ул.
"Места"№ 81,
тел.056 83-91-27
гр. Бургас, ул.
Център за
"Ал. Батенберг"
настаняване от
№ 1А, тел.056 84
семеен тип за
62 39, 056 84-62деца
40
гр.Бургас, жк
Център за
"Бр.
обществена
Миладинови", ул.
подкрепа
"Дрин" №9
тел.056 53-04-05
гр. Бургас , ул
Център за
Сан Стефано" №
работа с деца
32, тел.056 83-13на улицата
36
Дом за деца
гр. Бургас, бул.
лишени от
"Ст. Стамболов"
родителска
№ 21, тел. 056
грижа от 7 до 81-00-77

30

30

0

0

0

0

15

14

0

0

0

0

32

29

0

0

0

2

30

28

0

0

0

0

40

40

0

0

0

0

10

8

0

0

0

0

8

5

0

0

0

0

7

6

0

0

0

0

8

6

0

0
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0

0

0

0

15
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0

0

100
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0

0

0

0

15

15

0

0

0

0

35
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4

0

0
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Община
Бургас

Община
Бургас

Община
Бургас

Община
Камено
Община
Карнобат
Община
Карнобат
Община
Карнобат

Община
Карнобат
Община
Карнобат
Община
Малко
Търново
Община
Малко
Търново
Община
Несебър
Община
Поморие
Община
Поморие
Община

18/20 г.
Център за
гр. Бургас, кв.
социална
Победа ул. "хан
рехабилитация
Омуртаг " № 36 Б
и интеграция
тел:
за възрастни
Център за
социална
гр. Бургас, ул.
рехабилитация "Мария Луиза"
и интеграция
№ 9, тел. 056 ..
за възрастни
Център за
настаняване от
семеен тип за
Бургас, к/с
деца
„Славейков”,
бл.63, вх.7, ет.5
Дом за
възрастни хора
с. Русокастро,
с умствена
тел. 05918/22-51
изостаналост
Дом за деца и
младежи с
с. Искра, тел.
умствена
05522/23-64
изостаналост
Дом за
с.Огнен,
възрастни хора
тел.05578/23-76
с деменция
Център за
социална
гр. Карнобат, ул.
рехабилитация
Гурко"№ 6,
и интеграция
тел.0559/22518
за деца
Защитено
жилище

с. Искра, тел.
0888110703

Център за
гр. Карнобат, ул.
обществена
Алекси
подкрепа
Нейчев"№ 14
Дом за
с.Заберново, общ.
възрастни хора
Малко Търново,
с психични
05958/23-41
разстройства
гр. Малко
Дневен център
Търново, ул.
за възрастни
Георги Кирков"
хора с
№ 14, тел.
увреждания
05952/35-36
Дом за деца и
с. Кошарица, ул.
младежи с
"Вихрен" № 8,
умствена
тел. 0556/6-10-24
изостаналост
Дом за
с. Горица, ул.
възрастни хора Свети св.Кирил и
с физически
Методий" № 57,
увреждания
тел.05969/20-30
Център за
с.Бата, ул. "Иван
настаняване от
Вазов"№ 31, тел.
семеен тип за
05967/21-50
деца
Социален
с. Бата,ул.

15

20

0

0

0

0

15

19

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

130
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0

0

0

0

43

42

17

0

0

0

45

45

0

0

0

0

30
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0

0

0

0

10
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0

0

0

0

28

33

0

0

0

0

60
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0

0

0

0

45

45

0

0

0

0

40

39

0

0

0

0

52

50

0

0

0

0

12

11

0

0

0

0

50

46

0

1

0

1
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Поморие

учебнопрофесионале
н център

Община
Поморие

Център за
обществена
подкрепа

Община
Поморие

Защитено
жилище

Община
Поморие

Преходно
жилище за
лица

Община
Приморско

Дом за
възрастни хора
с физически
увреждания

Община
Средец

Дом за стари
хора

Община
Средец
Община
Средец
Община
Средец
Община
Средец
Община
Средец
Община
Сунгурларе
Община
Сунгурларе
Община
Сунгурларе

"Социален
дом"№1,
тел.05967/20-50
тел.0882 420144,
гр. Поморие, ул.
Марица" №7, тел.
0596/ 53400,
22005
с. Бата, ул.
"Социален дом"
№1, тел.0894
319207
с. Бата, ул.
"Социален дом"
№1, тел.0895
560826

40

42

0

0

0

0

10

10

0

0

0

0

10

9

0

0

0

0

с. Ясна поляна,
тел. 05504/4261

51

51

0

0

0

0

гр. Средец, ул.
Максим Горки"
№ 1,
тел.05551/71-95

45

43

0

0

0

1

30

30

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

8

7

0

0

0

0

30

34

0

0

0

0

51

38

0

0

0

0

45

45

0

0

0

0

20

19

0

0

0

0

Дом за
възрастни хора
с. Факия, тел.
с умствена
05555/23-24
изостаналост
Дом за деца
гр. Средец, ул.
лишени от
„Т.Николов" №
родит. грижа
65,тел.05551/30от 3 до 6 г.
82,34-17
Център за
гр. Средец,
настаняване от ул.Т.Николов"№
семеен тип за
65, тел.05551/30деца
27; 31-39
Център за
гр. Средец, ул."В.
настаняване от
Коларов"№168,
семеен тип за
тел.05551/30-27
деца
гр. Средец, ул.
Център за
"Васил Коларов"
обществена
№ 28 тел.
подкрепа
05551/30-72
Дом за
с. Славянци,
възрастни хора
05571/42-75
с деменция
Дом за стари
с. Лозарево, тел.
хора
05576/22-14
гр. Сунгурларе,
Дневен център
Лесопарк
за стари хора
"Ичмата", тел.
0893636139

Анализ на функциониращите социални услуги, делегирани от държавата дейности
.
През 2012 г. на територията на област Бургас функционират 43 специализирани
институции представляващи социални услуги и социални услуги в общността държавна
отговорност, с общ капацитет 1 367 места. Заетостта през третото тримесечие на 2012г. е
1300, а през четвъртото тримесечие на 2012г. заетостта при същия капацитет /1367/ е 1331.
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Наблюдава се увеличение на заетостта през четвъртото тримесечие на 2012г. спрямо
третото тримесечие на 2012г. с 2.38%.
Заетост на социалните услуги през четвъртото тримесечие на 2011г. е 1355 при
капацитет 1256, а заетост на социалните услуги през четвъртото тримесечие на 2012г. е 1331
при капацитет 1367 места.
В сравнение с 2011г. се наблюдава тенденция към увеличаване броя на разкритите
социални услуги в общността. В област Бургас през 2011г. функционират 39
специализирани институции и социални услуги в общността с капацитет 1355 места и
заетост 1256 потребители. През 2012г. са разкрити 4 социални услуги, а през 2011г. са
разкрити 3 социални услуги. Анализът показва увеличение с 1 социална услуга през 2012г.
спрямо 2011г.
Разкрити през 2012г. общо 4 социални услуги в общините Бургас и Карнобат:
1.
община Бургас разкрити 3 социални услуги, а именно:
-център за настаняване от семеен тип – целева група деца от 7-18 години;
-център за социална рехабилитация и интеграция целева група лица пострадали от
насилие и
-център за рехабилитация и интеграция целева група лица в риск.
2.
Община Карнобат разкрита една услуга
- център за обществена подкрепа.
Разкрити през 2011г. общо 3 социални услуги в общините Бургас и Средец:
1.
Община Бургас разкрити 1 социална услуга резидентен тип
-защитено жилище на лица с психични разстройства с капацитет 8 места.
2. Община Средец открити две социални услуги
- 2 центъра за настаняване от семеен тип за деца.
През 2012г. спрямо на 2011г. се наблюдава намаляване на капацитета на следните
социални услуги:
- Община Бургас: ДДЛРГ капацитетът за 2012г. е намален спрямо 2011г. от 63 на 35
места.
- Община Камено: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост капацитетът за
отчетния период е 130 места, а за същия период на 2011г. капацитетът е 135 места.
- Община Поморие: Социално учебно – професионален център капацитетът за 2012г. е
намален спрямо 2011г. от 60 на 50 места.
- Община Средец : Дом за деца лишени от родителска грижа капацитетът за 2012г. е
намален спрямо 2011г. от 46 на 36 места.
През третото тримесечие на 2012г. 16 потребители от специализирани институции, са
ползвали социални услуги в общността по време на престоя си в тях, а през четвъртото
тримесечие на 2012г. 21 потребители от специализирани институции, са ползвали социални
услуги в общността по време на престоя си в тях. Ползващите социални услуги в общността
потребители на социални услуги - резидентен тип през третото тримесечие на 2012г. е 1
лице, а през четвъртото тримесечие също 1 лице. Запазва се тенденцията по-малко
потребители на социални услуги - резидентен тип, да ползват социални услуги в общността,
в сравнение с потребителите от специализираните институции.
Изведените лица от специализирани институции в социални услуги в общността през
третото тримесечие на 2012г. са 1, а през четвъртото тримесечие на 2012г. са 2 лица.
Реинтегрирани през третото тримесечие са 16 върнати в семейна среда, а през
четвъртото тримесечие 9 лица.
Причини за не ползване на социални услуги в общността по време на престоя на лицата
в специализирана институция са:
- недостатъчна информация, която имат тези лица за вида на предоставяните услуги,
както и липса на подходящи социални услуги в общността, които да ползват лицата с
увреждания.
На територията на Община Айтос действа една специализирана институция и
две социални услуги в общността, делегирани от държавата дейности:
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Дом за стари хора гр. Айтос е с капацитет 32 лица. Към месец декември 2012 г.,
заетостта на специализираната институция е 22 лица. В дома се настаняват лица в над
трудоспособна възраст, със запазена възможност за самообслужване, което ограничава
кръга на лицата, които могат да кандидатстват за настаняване, т.к. не е разкрито отделение
за лица с невъзможно самообслужване и няма 24-часово медицинско наблюдение и
обслужване от санитар. Това създава трудности при влошаване здравословното състояние
на възрастните хора и е основната причина, поради която се наблюдава тенденция за не
запълване на капацитета на специализираната институция през цялата година. През
четвъртото тримесечие на 2012 г. е издадена една заповед за настаняване в дома и едно лице
е подало декларация, че отказва настаняване. През предходното тримесечие на 2012 г. е
издадена една заповед за настаняване, една заповед за отказ от настаняване и едно лице е
отказало настаняване с декларация.
Дневен център за възрастни хора с увреждания Към месец декември 2012 г.
заетостта на Дневен център за възрастни хора с увреждания е 30 лица, с което е запълнен
капацитета на социалната услуга. Към края на месец декември 2012 г. едно лице чака
приемане в центъра. През 2012 г. се е увеличил интересът към предоставяните услуги,
предвид затрудненията, които изпитват хората с увреждания за осигуряване на отопление
през зимния сезон, храна и подходяща рехабилитация за подобряване на здравословното си
състояние. Тези и други услуги по организация на свободното време се предоставят от
персонала в Дневния център. Работи се в групи по интереси – създадена е певческа група
„Детелина” ; група за ръкоделие и др. През отчетното тримесечие на 2012 г. са издадени две
заповеди за приемане на лица в Центъра. През предходното тримесечие няма приети лица.
Дневен център за деца с увреждания е с капацитет 15 деца, като заетостта на
Центъра към края на месец декември е 14 деца. През последното тримесечие на 2012 г. не
са приемани деца за обслужване в центъра. С децата работят квалифицирани специалисти –
рехабилитатор, логопед, медицинска сестра, социален работник. През предходното и
отчетното тримесечия на 2012 г. не са приемани деца за обслужване в Центъра.
На територията на Община Бургас действат общо 15 делегирани от държавата
дейности – специализирани институции и социални услуги в общността:
Дом за стари хора – Бургас, ул.”Цар Самуил” № 117, целева група: жени на възраст над
60 години и 4 мес. и мъже – над 63 години и 4 мес.; капацитет - 32, заетост – 29 /М-9; Ж20/. Към 31.12.2012г. има 3 свободни места / 2 – мъжки и 1 – женско/. Няма чакащи за
настаняване. През отчетния период две лица са напуснали специализираната институция и
са върнати в семейна среда. Няма лица изведени от специализираната институция в
социални услуги в общността – резидентен тип. Предоставени са комплект документи за
ползване на социалната услуга от потенциални потребители.
От анализа на данните отчетени през третото тримесечие на 2012г. и настоящото
тримесечие в ДСХ-Бургас броя на заетите места е намалял с един потребител. За визираните
периоди от настанените в специализираната институция лица, няма потребители, които
ползват и социални услуги в общността. Няма лица изведени от специализираната
институция и настанени в социална услуга в общността – резидентен тип. За визираните
периоди са осъществени реинтеграции на две лица. Отчетените данни за специализираната
институция през IV-то тримесечие на 2011г. са сходни с тези на отчетния период за 2012г.
Дневен център за възрастни хора с увреждания - Бургас, ж.к.”Славейков” бл.10, вх.А
и В, целева група: за възрастни хора с увреждания – лека и умерена степен на умствена
изостаналост – мъже и жени от 18г. до 45 год.; капацитет – 30, заетост – 28 /М-13; Ж -15/.
Към 31.12.2012г. има 2 свободни места, няма чакащи за приемане. Предоставени са
комплект документи за ползване на социалната услуга от потенциални потребители. От
анализа на данните за предходното тримесечие и за четвъртото тримесечие на 2012г. е
видно, че в броя на заетите места няма промяна. От данните за четвъртото тримесечие на
2011г. и настоящото тримесечие на 2012г. се наблюдава тенденция към увеличаване броя на
заетите места в ДЦ.
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Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни - Бургас,
ж.к.”Зорница” бл.47, вх.7, партер, целева група: лица над 18 год. мъже и жени със зрителни
увреждания, капацитет – 40, заетост- 40 /М-21, Ж-19/. През предходното тримесечие
социалната услуга в общността е с пълен капацитет, както и в края на настоящия отчетен
период. Информацията е сходна с тази през IV-то тримесечие на 2011г.
Защитено жилище - Бургас, ул.”Поп Грую” № 45, целева група: за хора в риск младежи
и девойки от 18 до 23 години, капацитет – 10, заетост – 8 /М-6; Ж-2/. През отчетния период
е настанено едно лице за ползване на социалната услуга, съгласно издадена заповед на
Директора на ДСП-Бургас. Същото е изведено от СУПЦ. През отчетния период няма
изведени лица от ЗЖ за хора в риск. Предоставени са комплект документи за ползване на
социалната услуга от потенциални потребители.
През предходното тримесечие на 2012г. „Защитеното жилище” за хора в риск Бургас е
било със седем заети места, а в края на четвъртото тримесечие броя на заетите места се е
увеличил с едно лице. По данни от 2011г. през IV-то тримесечие заетите места в ЗЖ са били
9.
Защитено жилище - Бургас, кв.”М.Рудник”, ул.”Кооператор” № 32, целева група: лица
над 18 год. мъже и жени с психични разстройства, капацитет – 8, заетост - 5 /М-1; Ж-4/.
Съгласно постъпило в Д"СП"Бургас писмо с изх.№ 24-00-3648/1/30.11.2012г. от Община
Бургас, във връзка с промяна от Правилника за вътрешния ред и на Правилника за
устройство и дейността на ЗЖ, утвърден от Кмета на Община Бургас, се преустановява
настаняването на бъдещи кандидат потребители мъже, желаещи да ползват соц. услуга,
трансформират се незаетите 3 места за мъже в такива за жени. През м.ноември са издадени
две заповеди за отказ за настаняване в ЗЖ, на двама кандидат потребители са върнати
документите, тъй като не отговарят на профила на соц. услуга. За четири лица посочени
като чакащи са изпратени документи за изготвяне на становище от екипна комисия към
Община Бургас. Към 31.12.2012г. няма постъпили в Д”СП”Бургас изготвени оценки
становища от екипна комисия към Община Бургас за възможността същите да ползват
визираната социална услуга, поради, което не са издадени заповеди. Няма реинтегрирани
лица. Предоставени са комплект документи за ползване на социалната услуга от
потенциални потребители.
От анализа на данните за предходното тримесечие и за четвъртото тримесечие на 2012г.
е видно, че няма промяна в броя на заетите места в ЗЖ за мъже и жени с психични
разстройства Бургас.
Данните за заетите места в ЗЖ през четвъртото тримесечие на 2011г. са сходни с тези за
същия период на 2012г.
Защитено жилище гр.Бургас, кв.”Акациите”, ул.”Ал.Невски” № 7а, целева група: за
жени над 18 год. с умствена изостаналост, капацитет – 7, заетост – 6. През отчетния период
няма приети потребители за ползване на социалната услуга. Към 31.12.2012г. са посочени 3
лица като чакащи, за които не са постъпили в Д”СП - Бургас оценки становища” изготвени
от екипна комисия към Община Бургас за възможността същите да ползват визираната
социална услуга, поради което не са издадени заповеди. Няма реинтегрирани лица.
Предоставени са комплект документи за ползване на социалната услуга от потенциални
потребители.
От анализа на данните за предходното тримесечие и за четвъртото тримесечие на 2012г.
е видно, че няма промяна в броя на заетите места в ЗЖ за жени с умствена изостаналост
Бургас. През четвъртото тримесечие на 2011г. капацитетът на ЗЖ е бил пълен, през същия
период на 2012г. има едно свободно място.
Кризисен център гр.Бургас, кв.”Акациите”, ул.”Ал.Невски”№ 10, целева група: деца и
лица жертви на насилие; капацитет – 8; заетост – 7. През отчетния период е прието едно
лице /над 18 години/ за ползване на социалната услуга. Напуснали са 3 лица, които са
върнати в семейна среда.
Видно от анализа на данните за предходното тримесечие в „Кризисен център” - Бургас
са издадени заповеди от Директора на Д”СП” Бургас за две жени, жертви на насилие, а през
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настоящия отчетен период е издадена заповед от Директора на Д”СП”Бургас за една жена,
жертва на насилие. През отчетните тримесечия на 2011г. и 2012г. се наблюдава тенденция
на мобилност на потребителите на социалните услуги, тъй като същите ползват социалните
услуги краткосрочно.
През отчетния период в Кризисния център общо са настанени и насочени 4 деца.
Напуснали са 3 деца като 1 от децата е върнато в специализирана институция, където има
приложена мярка за закрила по ЗЗД, за другите 2 деца е приложена мярка за закрила в
семейна среда и са насочени за ползване на подходяща социална услуга в общността.
В края на настоящия период капацитетът на Кризисния център не е запълнен, което е
обвързано и с обстоятелството, че не е имало сигнали за деца в риск, жертва на насилие или
трафик, нуждаещи се от настаняване в Кризисния център.
Дневен център за деца с увреждания – капацитет 24 деца, заети 24 места;
В дневния център от откриването му са настанени 24 деца, всички те са със специфични
увреждания. Броят на децата, пребиваващи в центъра и през настоящото тримесечие не е
променян. Всички деца са ползватели на дългосрочна социална услуга. В края на отчетния
период изтича срокът на предоставяне на социалната услуга на по- голяма част от децата и
предстои през следващия отчетен период за тях да се изготвят нови оценки на
потребностите им от предоставяне на социалната услуга.
Център за настаняване от семеен тип за деца – капацитет 15. Към отчетния период са
заети 15 места. Капацитетът на центъра продължава да е запълнен. В сравнение с
предходното тримесечие има едно дете, настанено със съдебно решение в СПИ гр.
Стралджа, Област Ямбол и друго настанено на негово място, за което преди това е имало
приложена мярка за закрила – настаняване на семейство на роднини и близки.
Център за обществена подкрепа – капацитет 100, заети места 107. За отчетния период
ДСП е издала 47 бр. направления за ползване на социални услуги. Броят на издадените
направления всяко тримесечие е различен, в зависимост от приложените мерки по ЗЗД
спрямо децата. От анализа на данните за предходното тримесечие е видно, че в края на
настоящия отчетен период се издават сравнително същия брой направления за социални
услуги в ЦОП като се наблюдава увеличение с 2бр.
По отношение на завишения брой заети места в ЦОП от 90 през третото тримесечие на
107 през настоящето тримесечие следва да се има в предвид,че е обвързано и с
обстоятелството, че повечето предоставяни социални услуги за деца и семейства са
дългосрочни и работата с тях продължава и в настоящето тримесечие независимо че
издадените направления са в предходните отчетни периоди.
Център за работа с деца на улицата - капацитет 15 деца, заети 15 места;
Капацитетът на центъра от откриването му винаги е запълнен. През четвъртото
тримесечие се работи с 15 деца, за които има издадени направления в предходни отчетни
периоди. Няма новонасочени деца
В сравнение с данните за предходния отчетен период е запазено пълното запълване на
капацитета му. Отсъства и текучество по отношение на ползващите социалната услуга.
Дом за деца лишени от родителски грижи от 7 до 18/20 г. - при капацитет 35 места,
заети 25 места.
За децата е приложена мярка за закрила по ЗЗД „настаняване в институция”. Към
отчетния период няма реинтегрирани деца, няма и деца навършили 18 г. възраст. Със
заповед № РД 01-5/0501 от 2010г. на изпълнителния директор на АСП е спряно
настаняването на деца в ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията”;
С оглед отчетените потребности на децата в институцията за 4 от тях са издадени
направления през четвъртото тримесечие и за ползване на подходяща социална услуга в
общността в Център за Обществена подкрепа.
Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни”, гр.Бургас,
ул.”Мария Луиза” № 9, Целева група: лица пострадали от насилие, капацитет -15, заетост –
19 /М- 3, Ж-16/ .
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От анализа на данните за предходното тримесечие и през настоящото тримесечие
броя на заетите места в ЦСРИ за лица пострадали от насилие Бургас няма промяна. През
отчетния период е издадена една заповед на Директора на Д”СП” Бургас за ползване на
социалната услуга, едно лице е прекратило ползването на услугата, поради изтичане срока
за ползване на същата.
ЦСРИ за лица пострадали от насилие – Бургас е новооткрита социална услуга в
общността за община Бургас, съгласно издадена Заповед № РД 01-224/16.02.2012г. на
Изп.директор на АСП. Центърът приема потребители от м.юни 2012г., съгласно сключен
договор № 46-00-32/1/16.05.2012г. между Община Бургас и Асоциация „Деметра”, поради
което не може да се извърши сравнителен анализ за същия период на 2011г.
Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Бургас, кв.”Победа” ул.”Хан
Омуртаг” № 36 Б, целева група: лица в риск, с капацитет 15 места, заетост -20 /М-10, Ж-10/.
От анализа на данните за предходното тримесечие е видно, че броя на заетите места в
ЦСРИ за лица в риск Бургас е сходен с този през настоящия отчетен период. През
настоящото тримесечие са издадени две заповеди на Директора на Д”СП”Бургас за ползване
на социалната услуга и две лица са прекратили договора за ползване на услугата. ЦСРИ е
новооткрита социална услуга в общността за община Бургас, съгласно З-д № РД 01225/16.02.2012г. на Изп.директор на АСП. Центъра приема потребители от м.юни 2012г.,
съгласно сключен договор № 63-00-181/1/17.05.2012г. между Община Бургас и Сдружение
„Бизнес център”, поради което не може да се извърши сравнителен анализ за същия период
на 2011г.
Център за настаняване от семеен тип к/с Славейков бл. 63 вх.7 ет. 5 –
капацитет 7 места, заети – 7 места.
Центъра е открит през 2011г. и е със запълнен капацитет. Няма реинтегрирани
деца от откриването на услугата, до настоящия момент. Няма и текучество по отношение на
ползващите социалната услуга.
Община Камено – Има една специализирана институция:
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Русокастро. На територията на
община Камено функционира една социална услуга, делегирана от държавата дейност.
Капацитетът на специализираната институция е 130 лица, мъже над 18 годишна възраст с
умствена изостаналост, установена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.
Към месец декември 2012 год. броят на лицата в специализираната институция е 128.
Няма изведени, реинтегрирани и лица ползващи социална услуга в общността. През 2012 г.
няма лица изведени от специализираната институция в социална услуга резидентен тип,
както и такива реинтегрирани в семейна среда. Чакащи настаняване в специализираната
институция са 26 лица. През отчетното тримесечие не са издавани заповеди за настаняване в
специализираната институция.
Работата по реинтеграция и извеждане на лицата в защитени жилища е затруднена от
факта, че по-голяма част от лицата, настанени в институцията са с тежки увреждания, нямат
близки и роднини или не поддържат контакти с тях. Настанени са в специализираната
институция от други институции след закриването им или след навършване на 18 годишна
възраст. По-голяма част от настанените лица пребивават в институцията от години и са
силно зависими от институционалния тип грижи.
На територията на Община Карнобат действат общо 5 делегирани от държавата
дейности – специализирани институции и социални услуги в общността:
Дом за деца с умствена изостаналост с. Искра е с капацитет 43 места, от които
заети са 42 места /22-ма мъже и 20 жени/. По отношение разликата в капацитет и заетост на
ДДУИ с. Искра, като причина може да се посочи, че към 31.12.2012г. няма чакащи за
настаняване деца. Отделите за закрила на детето предприемат мярка за закрила –
настаняване извън семейството в специализирана институция – след изчерпване на всички
възможности за закрила в семейна среда. Седемнадесет деца от ДДУИ с.Искра през
отчетното тримесечие на 2012г ползват услуга в общността – ЦОП, през предходното
тримесечие на 2012г. децата са били 16. Децата подпомагани от специалистите покриват и
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допълват своите образователни потребности и умения за справяне в ежедневието. През
същия период на 2011, децата от ДДУИ с. Искра не са били ползватели на социална услуга в
общността. Заетостта през предходното тримесечие на 2012г.-42, през четвъртото
тримесечие на 2011г.-41
Дом за възрастни хора с деменция с. Огнен При капацитет 45 места , заетостта на
специализираната институция е пълна. Към 31.12.2012г чакащите за настаняване лица са 75
като от тях: мъжете са -29 /по първо желание-24 , по второ-5 /, жените са-46 /по първо
желание-34 , по второ-15 / .Наблюдава се устойчивост в заетостта на социалната услуга.
Заетостта през предходното тримесечие на 2012г.-45, и през четвъртото тримесечие на
2011г.-45.За желаещите да ползват социалната услуга в ДВД с. Огнен може да се каже ,че са
почти постоянна величина като: за същия период на 2011г.-78, за предходното тримесечие
на 2012г. 85 лица.
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца гр. Карнобат При
капацитет 30 заетостта към 31.12.2012г. е 30 деца/ младежи Към 31.12.2012г.има 2 деца
чакащи за ползване на социалната услуга, За същия период на 2011г. заети са били-30 места,
за предходното тримесечие на 2012г.- 28 места. Средно месечната заетост през четвъртото
тримесечие на 2012г. с реален брой посетители е 29. Наблюдава се устойчивост за ползване
на услугата
Защитено жилище с. Искра при капацитет 10 места заетостта на услугата в
общността е пълна и през четвъртото тримесечие на 2012г. Чакащи са 8 лица, като от тях:
мъжете са -4 /по първо желание-3 , по второ-1 / жените са- 4 /по първо желание- 2, по
второ-2 / . За същия период на 2011г. заети са били-10 места, за предходното тримесечие на
2012г.- 10 места. Наблюдава се устойчивост за ползване на услугата.
Център за обществена подкрепа гр. Карнобат , при капацитет 28 места заетостта към
31.12.2012г. е 33 места Надвишаването на капацитета произтича от по часовото
предоставяне на услугата по график. Към 31.12.2012г. няма чакащи за ползването на
услугата в общността. През четвъртото тримесечие на 2012г. услугата е предоставяна на 31
потребителя средномесечно. През предходното тримесечие на 2012г.средномесечната
заетост е била -30 , а през четвъртото тримесечие на 2011г. услугата не е функционирала ,
като делегирана държавна дейност.
На територията на Община Малко Търново действа една специализирана институция и
една социална услуга в общността, делегирани от държавата дейности:
Дом за възрастни хора с психични разстройства с . Заберново, общ.
М.Търново. За четвъртото тримесечие на 2012 г. и за същия отчетен период на 2011 г. в
специализираната институция -„ Дом за възрастни хора с психични разстройства” с.
Заберново, общ. Малко Търново социалната услуга се предоставя изцяло на жени.
Сравнявайки двата отчетни периода октомври- декември 2012 г. , както и за същия период
на 2011 г. се наблюдава, че няма промяна в капацитета, както и в заетостта на ДВХПР с .
Заберново – 60 броя . Отчитаме увеличение на броя на чакащите лица за настаняване на 61
към края на отчетния период 31.12.2012 г., като броя на чакащите лица за четвъртото
тримесечие на 2011 г. е 44. Анализът на отчетените данни показва, че с 27,87 % се е
увеличил броя на чакащите лица за настаняване в специализираната институция. През
четвъртото тримесечие на 2012 г., както и за четвъртото тримесечие на 2011 г. настанените
лица в специализираната институция не са ползвали социални услуги в общността. Няма
изведени лица от специализираната институция и настанени в социалната услуга в
общността –резидентен тип. И за двата отчетни периода няма настанени лица в социалната
услуга резидентен тип, които да са ползвали и други социални услуги в общността. През
отчетния период октомври –декември 2012 г., и за същия отчетен период на 2011 г. няма
реинтегрирани лица.
Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Малко Търново е от особено
значение за жителите на гр. Малко Търново, тъй като потребителите на социалната услуга
са възрастни хора с увреждания, нуждаещи се от допълнително обгрижване и социално
включване. И за двата отчетни периода - четвъртото тримесечие на 2012 г., както и
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четвъртото тримесечие на 2011 г. капацитетът в Дневния център е запълнен 45 броя и
включва възрастни хора с уреждания – 13 мъже и 32 жени.
Община Несебър
Дом за деца с умствена изостаналост с. Кошарица, община Несебър, който е с
капацитет 40. Към края на отчетния и предходния период заетите места са 39 /26 мъже и 13
жени/. Свободни едно. Няма чакащи. Децата от ДДУИ не ползват други соц услуги в
общността. През отчетния период няма изведени и реинтергирани.
Община Поморие
Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Горица с капацитет 52лица. Към
края на отчетния период има 2 свободни места. Изпратени са писма до ДСП за изискване на
оригинални документи на чакащи лица за издаване на заповеди. През ІІІ-то и ІV-то
тримесечие на 2012г. няма изведени и реинтегрирани, настанените лица не са ползвали
социална услуга в общността.
Център за настаняване от семеен тип за деца с.Бата с капацитет 12. Към края на
отчетния период има 1 свободно място. През ІV-то тримесечие на 2012г. няма приети и
напуснали потребители. През предходното са изведени двама, които са приети в СУПЦ и е
постъпило 1 дете, изведено от семейна среда.
Социален учебно професионален център” с.Бата с капацитет 50. Към края на
отчетния период има 4 свободни места. Основна причина за наличието на свободни места е
тежкото здравословно състояние на кандидат потребителите на социалната услуга, поради
което ДСП Поморие е издала 2 заповеди за отказ за предоставяне на социалната услуга през
отчетния период , а през предходното тримесечие – 4. През ІV-то тримесечие на 2012г. са
приети 3 лица – 1 лице от социална услуга резидентен тип / ЗЖ / и 2 лица са изведени от
специализирана институция / ДДЛРГ /. През отчетното тримесечие са напуснали 2 лица – 1
лице се е върнало в семейна среда след изключване от СУПЦ поради неспазване на
правилника за вътрешен ред и 1 лице е постъпило в социална услуга резидентен тип / ПЖ /.
През предходното тримесечие на 2012г. са напуснали 14 лица след приключване на
професионалното си образование – 7 лица са се върнали в семейна среда, 3 са постъпили в
друго СУПЦ, 4 са постъпили в социална услуга резидентен тип /1 лице в Преходно жилище
и 3 лица в Защитено жилище/. Потребителите не са ползвали други социални услуги.
Защитено жилище за умствена изостаналост за лица с.Бата с капацитет 10
лица. Към края на отчетния период няма свободно място. През м.декември е издадена
заповед за приемане на 1 лице, което до края на отчетния период не е постъпил. През
предходния период 3 лица са напуснали / 1 лице е започнало самостоятелен начин на живот
и 2 са приети за професионално обучение в СУПЦ/ и са постъпили 3 лица /2 лица
завършили СУПЦ и 1 лице изведено от семейна среда/. Потребителите не са ползвали други
социални услуги по време на престоя си.
Преходно жилище за деца над 16год. и лица с.Бата с капацитет 10 лица. Към края на
отчетния период има 1 свободно място. През четвъртото тримесечие на 2012г. в ПЖ е
прието 1 лице, което е изведено от СУПЦ и едно лице е напуснало като е постъпило в ЗЖ.
През предходното тримесечие също има прието 1 лице / изведено от СУПЦ/ и напуснало 1
лице / постъпило в СУПЦ /. Потребителите не са ползвали други социални услуги по време
на престоя си.
Център за обществена подкрепа гр. Поморие с капацитет 40. Към 31.12.2012г. 42
потребителя са ползвали почасови услуги, към края на предходното тримесечие също са
били 42.
Община Приморско
Дом за възрастни хора с физически увреждания с. Ясна поляна, община Приморско с
капацитет 51 лица, заетостта през четвъртото тримесечие на 2012г. е 26 мъже и 25 жени.
Ползващи социални услуги в общността по време на престоя в специализираната
институция - няма. Изведени от специализираната институция в социални услуги в
общността – резидентен тип - няма и реинтегрирани лица - няма. Анализът на данните
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показва, че няма промяна в данните към предходното тримесечие на 2012г., както и към
четвъртото тримесечие на 2011г.
Община Средец На територията на община Средец през отчетния период/ четвъртото
тримесечие/ и през третото тримесечие на 2012г. няма открити и закрити социални услуги,
предоставяни в специализирани институции и в общността. Няма промяна в капацитета и
вида на предоставяните социални услуги.
Дом за стари хора – Средец, ул.”Максим Горки” № 1, целева група: жени на възраст
над 60 години и 4 мес. и мъже – над 63 години и 4 мес.; капацитет - 45, заетост – 43 /М-10;
Ж-33/. Към 31.12.2012г. има 2 свободни женски места. Няма чакащи жени, чакащ – 1 мъж.
През отчетния период едно лице е напуснало специализираната институция и е върнато в
семейна среда, няма лица изведени от специализираната институция в социални услуги в
общността – резидентен тип.
От анализа на данните отчетени през третото тримесечие на 2012г. и настоящото
тримесечие в ДСХ-Средец броя на заетите места е сходен. За визираните периоди от
настанените в специализираната институция лица, няма потребители, които ползват и
социални услуги в общността. Няма лица изведени от специализираната институция и
настанени в социална услуга в общността – резидентен тип. За визираните периоди е
осъществена реинтеграция на по едно лице. През четвъртото тримесечие на 2011г. е видно,
че има разлика в заетостта на специализираната институция с едно лице повече, от тази през
същия период на 2012г.
Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Факия, целева група: мъже и жени от
18 до 35 год. с умствена изостаналост, капацитет - 30, заетост – 30/М-19; Ж-11/. През
отчетния период няма лица изведени от специализираната институция в социални услуги в
общността – резидентен тип. Няма реинтегрирани.
От анализа на данните отчетени през третото тримесечие на 2012г. и настоящото
тримесечие в ДВУИ с.Факия е видно, че няма промяна в броя на заетите места.
Специализираната институция е с пълен капацитет и през IV-то тримесечие на 2012 г.
Дом за деца лишени от родителски грижи от 3 до 6 г. капацитет 36 места. През
отчетния период заети 36 места. Няма деца в риск чакащи за настаняване за отчетния
период;
Център за настаняване от семеен тип за деца, ул.”Т.Николов” 65 - капацитет 8, заети
8. През изминалото тримесечие центърът е със запълнен капацитет. През отчетния период
няма изведени и настанени в сравнение с предходния период когато 1 дете е било
настанено.
Център за настаняване от семеен тип за деца, ул.”В.Коларов”168 – капацитет 8, заети
7;
През тримесечието няма ново настанени деца. Има едно изведено дете от центъра /в
семейна среда – настанено в професионално приемно семейство/.
В сравнение с данните от предходното тримесечие има намаляване с едно на заетите
места в ЦНСТ като същото предстои да бъде заето в следващия отчетен период.
Център за обществена подкрепа – капацитет 30 места, заети 34 места.
За отчетния период ДСП е издала 2 бр. направления за ползване на социални услуги. От
анализа на данните се отчита в сравнение с предходно тримесечие намаляване броя на
издадените направления за ползване на социални услуги със 7 бр. Завишеният брой на
заетите места над предвидения капацитет е поради самозаявили се лица за ползване на
услуги.
Община Сунгурларе
Дом за възрастни хора с деменция с. Славянци. От 2010г. беше включен в „Плана за
реформиране на специализираните институции за възрастни хора с увреждания 2010г2011г.” Настаняването в специализираната институция е преустановено от 01.01.2010г.,
което определя заетостта / 38 заети места при капацитет 51 места / за четвъртото
тримесечие на 2012г. и наличието на свободни места. За същия период на 2011г. заети са
били -43 места, а за предходното тримесечие на 2012г.-38 места, Към 31.12.2012г. чакащите
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за ползване на социалната услуга в специализираната институция са 9 лица, като от тях:
мъжете са -4 /по първо желание- 2, по второ-2 / жените са-5 /по първо желание- 4, по
второ- 1/ През предходното тримесечие на 2012г. чакащите са 4, а през четвъртото
тримесечие на 2011г.- 44. Разликата в броя на чакащите през 2011г./44/ и броя на чакащите
през 2012г./9/ произтича във връзка с преустановения прием на документи за настаняване в
специализираната институция през 2010г-2011г. и постъпващата в ДСП Карнобат
информация за настаняване в друга специализирана институция или социална услугарезидентен тип или смърт на включените в регистъра на чакащите лица от Дирекциите
извършили предложението за ползване на услугата.
Дневен център за стари хора гр. Сунгурларе Към 31.12.2012г. няма чакащи лица за
ползване на услугата в общността , което определя наличието на 1 свободно место.
Желаещите да ползват социалната услуга през предходното тримесечие на 2012г са 19 ,а
през четвъртото тримесечие на 2011г.-20. Средно месечната заетост през четвъртото
тримесечие на 2012г. е 19 лица.
От лицата /децата настанени в специализираните институции през четвъртото
тримесечие на 2012г. няма реинтегрирани лица/деца,както и изведени в социална услуга в
общността –резидентен тип.
Дом за стари хора с отделение за лежащо болни с. Лозарево е с капацитет 45 места, от
които 45 са заети. Към 31.12.2012 г. общо има 15 лица, като от тях: мъжете са - 3/по първо
желание-2 , по второ-1 / жените са- 12 /по първо желание- 11, по второ-1 / .Желаещите да
ползват социалната услуга през предходното тримесечие са 10 ,а през четвъртото
тримесечие на 2011г.-3.Наблюдава се завишаване в интереса за ползване на социалната
услуга , както и устойчивост в заетостта. За същия период на 2011г. заети са били 45 места,
а за предходното тримесечие на 2012г. 43 места.
4. Дейности свързани с предоставянето на социални услуги по национални програми.
РДСП

НП АХУ
2011 година

1
125

РДСП – Бургас

2012 година

2
131

През 2011г.брой лица включени в НП АХУ са 125. През 2012г.брой лица включени в НП
АХУ са 131.
Анализът на данните показва увеличение на заетите лица по НП АХУ за 2012г. в
сравнение с предходната 2011г., което се дължи на увеличените квоти за субсидирана заетост.
Сравнявайки двата отчетни периода, се наблюдава увеличаване на броя на назначените лица
през 2012 г. Като основна причина може да се посочат условията за достъп до Програмата,
което се дължи на приетата промяна в условията и разширяване на кръга от лица, които могат
да бъдат назначавани като лични асистенти.
5. Работа по европейски проекти

Наименование
на европейския проект
Проект „Детегледач – шанс
за реализация с обучение към
заетост” по ОПРЧР –
„Отново на работа”

Брой служители от
РДСП, ангажирани по
проекта

Дата на сключване
на договора за участие
в проекта

Дата
на прекратяване
на договора за участие в
проекта

1

Договор 21.04.2010г. и
Заповед №РД011227/07.12.2012г. на
Изп.директор на АСП

До
приключване
на
ангажиментите
за
изпълнение на дейност
„Обучение по проект
„Детегледач - шанс за
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реализация с обучение
към заетост”, съгласно
Споразумение
от
12.03.2010г.
Междуинституционално
споразумение
от
08.11.2011г.
до
30.06.2013г.
Оперативна програма “
Развитие на човешките
ресурси” Проект „Подкрепа
за достоен живот” по „Схема
за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ BG 051PO001-5.2-09
„Алтернативи”

1

30.12.2010г./считано от
01.01.2011г./

до 30.03.2012 г.

Доп. споразумение от
22.03.2012г./считано от
01.04.2012г.

до 30.09.2012 г.

Доп. споразумение от
27.09.2012г./считано от
01.11.2012г. до
18.01.2013г./
Проект „Подкрепа”
финансиран по ОП
„Техническа помощ”

14.09.2012 г.

1

до 18.01.2013 г.

до 30.06.2013 г.

ІІІ. Дейности по закрила на детето
1. Постъпили сигнали за деца в риск на територията на областта за 2012 г.:
Общ брой постъпили сигнали за деца в риск на територията на областта за
2012 г. - 1266 бр., в т.ч. сигнали за насилие над дете – 99 бр.
Общ брой сигнали, по които не са открити случаи – за 2012 г. 374 бр.
Общ брой сигнали, по които са открити случаи за четвърто тримесечие на
2012г. са 675 бр. в т.ч. сигнали за насилие над дете – 54 бр.
2. Предотвратяване изоставянето на деца (превенция):
Общият брой открити случаи на превенция за 2012г. са 219 бр.
Общият брой приключили случаи на превенция през 2012 г. са 173 бр., в т.ч.
случаи на успешна превенция – 120 бр.
Показателите показват подобряване на работата на ОЗД по предотвратяване
изоставянето на деца. Причините за неуспешно приключилите случаи, са свързани с
обстоятелствата, че през изминалия период на работа не са отчетени отпадане на
съществуващите рискове за децата.
3. Извеждане на деца, извън биологичното семейство:
настаняване в семейство на близки и роднини

РДСП

РДСП - Бургас

Настаняване в семейство на близки и/или роднини през отчетния период
Брой настанени
Брой настанени
Брой настанявания, непотвърдени
с административна
със съдебно
от съда
заповед
решение
1
2
3
76

42
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8

настаняване в приемно семейство
Настаняване в приемно семейство през отчетния период
Брой настанени
Брой настанени
Брой настанявания, непотвърдени
с административна
със съдебно
от съда
заповед
решение
1
2
3

РДСП

РДСП - Бургас

11

2

1

предоставяне на социални услуги - резидентен тип
Предоставяне на социални услуги – резидентен тип през отчетния период
Брой настанени
Брой настанени
Брой настанявания, непотвърдени
с административна
със съдебно
от съда
заповед
решение
1
2
3

РДСП

РДСП - Бургас

18

4

6

настаняване в специализирана институция

РДСП

Настаняване в специализирана институция през отчетния период
Брой настанени
Брой настанени
Брой настанявания, непотвърдени
с административна
със съдебно
от съда
заповед
решение
1
2
3

РДСП - Бургас

113

56

12

4. Реинтеграция на детето в семейството:

РДСП

Брой реинтеграни
деца
от семейство
на близки и/или
роднини през
отчетния период
1

Брой реинтеграни
деца
от приемно
семейство през
отчетния период

Брой реинтеграни
деца
от социална услуга резидентен тип, през
отчетния период

Брой реинтеграни
деца
от специализирана
институция през
отчетния период

2

3

4

РДСП - Бургас

12

1

4

22

5. Обжалвани заповеди по реда на Административнопроцесуалния кодекс:
- Общ брой обжалвани заповеди по реда на АПК – 10 заповеди , в т.ч.:
o Потвърдени – 8 заповеди ;
o Отменени - няма;
o актове, които не са разглеждани, поради изтекла давност и/или
законова несъстоятелност – 2 заповеди.
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6. Приемни семейства:
Кандидати за приемни семейства

РДСП

РДСП Бургас

Общ
брой
кандидати за
приемни
семейства

В т.ч. подали
заявления
в ДСП

В т.ч. подали
заявления в
общината

В т.ч. подали
заявления
към друг
доставчик на
услугата

1
12

2
3

3
9

4
0

Утвърдени приемни семейства
със заповед
Общ брой
В т.ч. подали В т.ч. подали В т.ч. подали
кандидати за
заявления в
заявления в
заявления
приемни
ДСП
общината
към друг
семейства
доставчик на
услугата

5
11

6
1

7
0

Общ брой
заличени
приемни
семейства

8
0

Регистър на утвърдените
приемни семейства
Общ брой
В т.ч.
В т.ч.
вписани
доброволни професионални
в регистъра
приемни
приемни
(в т.ч. и
семейства
семейства
служебно
вписаните)

9
0

10
12

11
1

12
11

Не са констатирани трудности при реализирането на приемната грижа, както и при взаимодействието с доставчиците на услугата.
Всички утвърдени приемни семейства са служебно вписани, въз основа на писмо на АСП изх.№ 9100-209/05.09.2012г.
Към 31.12.2012г. в РДСП Бургас са вписани 28 бр. приемни семейства – 7 доброволни и 21 професионални. Всички приемни
семейства, които са утвърдени от КПГ, са вписани в Регистъра на утвърдените приемни семейства, воден в РДСП Бургас.
7. Дейности на Регионална дирекция за социално подпомагане, свързана с осиновяванията: Наблюдава се увеличение на
броя на осиновените деца, което се дължи на увеличението на международно осиновените деца, в сравнение с третото тримесечие на
2012г.
Брой вписани в регистъра деца за осиновяване и кандидат-осиновители; брой осиновени деца
Деца, вписани в регистъра за осиновяване

РДСП

РДСП Бургас

Общ брой
Брой деца, Брой деца,
деца, вписани които са
заличени
в регистъра
вписани от регистъра
към края на в регистъра
през
предходното през отчетния отчетния
тримесечие
период
период

1

2

3

Общ брой
деца,
вписани в
регистъра
към края
на
отчетния
период
4

193

14

17
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Кандидат-осиновители, вписани в регистъра
по постоянен адрес
Общ брой,
Брой
Брой
Общ брой
вписани в
кандидатзаличени
кандидатрегистъра осиновители,
кандидатосиновители,
кандидаткоито са
осиновители от
вписани
осиновители
вписани
регистъра през в регистъра
към края на в регистъра
отчетния
към края
предходното през отчетния
период
на отчетния
тримесечие
период
период
5
6
7
8
82

26

7

Основание за заличаване от съответния регистър
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101

Осиновени деца през отчетния период
Общ брой деца национално
осиновяване,
през отчетния
период

Общ брой
деца - международно
осиновяване,
през отчетния период

9

10

9

5

Брой деца, заличени
от регистъра през 2012 г.

Брой кандидат-осиновители, заличени
от регистъра през 2012 г.

Общ брой
деца, заличени
от регистъра

В т.ч.
навършили
пълнолетие

В т.ч.,
деца, които
не желаят
да бъдат
осинове-ни

В т.ч.
реинтегрирани

В т.ч.
осиновени
деца

В т.ч. деца,
преместени
(вписани в
регистъра),
в друга област

В т.ч. поради
оттеглено
предварително дадено
съгласие
за осиновяване от
родител

1
17

2
2

3
0

4
0

5
14

6
1

7
0

В т.ч.
Общ брой кандидатпочинали
осиновители,
деца
заличени
от регистъра

8
0

198

9
7

В т.ч. поради
допуснато
осиновяване

В т.ч., подали
заявление
за заличаване

10
3

11
0

В т.ч., поради
изтичане срока
на разрешението
за вписване

12
4

ІV. Предложения, жалби и сигнали от граждани и институции.
1. Постъпили предложения, жалби и сигнали от граждани и институции
Общ брой предложения, жалби и сигнали във връзка със
РДСП

Социални
помощи

Национални
програми

Семейни
помощи

Помощи
за лица с
увреждания

Социални
услуги

Предприети
мерките
за закрила
на детето

Други

РДСП – Бургас

75

3

4

9

5

13

5

През 2012 г. в РДСП – Бургас са постъпили 114 жалби За същия период на 2011
година са постъпили 90 жалби и сигнали от граждани.
Постъпилите сигнали от граждани за 2012 г. се отнасят до подпомагане със социални
помощи / 75 сигнала от които 25 са във връзка с откази на ДСП за целеви помощи за
отопление/, възможност за назначаване на личен асистент по НП АХУ /3 сигнала/,
отпускане на семейни помощи за деца /4 сигнала/, осигуряване на помощи на лица с
увреждания /9 сигнала/, предоставяне на социални услуги в
т.ч. настаняване в
специализирани институции/ 5 сигнала/, предприети мерки за закрила на дете /13 сигнала, и
5 сигнала, които са препратени до съответните компетентни институции.
През 2011 г. постъпилите писма , жалби и сигнали от граждани в РДСП – Бургас са се
отнасяли както следва:дванадесет от сигналите са свързан с осигуряване на права по Закона
за закрила на детето; девет са за осигуряване на права на лица с увреждания – отпускане на
интеграционни добавки; четиринадесет от сигналите са свързани с отказана целева помощ
за отопление; шестнадесет от сигналите са свързани с разясняване на условията за
предоставяне услугата „Личен асистент” и възможност за настаняване на лица в
специализирана институция; девет от сигналите са свързани с право на помощи по реда на
Закона за семейни помощи за деца; двадесет и девет от сигналите касаят отпускане на
помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
Анализът на жалбите показва, че се увеличава броя на лицата, останали недоволни от
издадени заповеди за отказ от подпомагане от директорите на ДСП в регион Бургас. Отново
най-голям / 25 жалби/ е броят на жалбите по повод отказани целеви помощи за отопление.
Най-честата причина е висок средномесечен доход, получени суми от продажби на имоти
през последните 5 години, липса на регистрация в ДБТ/ намаля се ДМД за отопление/.
Увеличава се и броят на лицата, които описват в жалбите си финансови затруднения ,
които се отнасят до възможност за социално подпомагане.
При извършените проучвания от страна на ДСП е установено, че към датата на
подаване на сигналите не са налице инцидентно възникнали събития.
Увеличаването на броя на сигналите се дължи и на факта, че едно и също лице
препраща жалба до няколко адресата / МТСП, АСП, Администрация на Президента,
Министерски съвет и др./, което води до изготвяне на няколко отговора по един и същи
казус /.
Постъпилите жалби по реда на ЗИХУ, касаят несъгласие от страна на лицата с
увреждания с реда за отчитане на закупените МИПСПС .
През 2012 г. в РДСП – Бургас 13 сигнала са подадени от АСП във връзка със ЗЗД.
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За 2011 г. броят на постъпилите сигнали са 7. Увеличените на броя на постъпилите
жалби е в следствие на по-добрата информираност от страна на обществото и
чувствителността му към проблемите на децата.
При изготвянето на отговорите по всички постъпили жалби служителите от РДСП –
Бургас са извършили проверка по документи и не са констатирали случаи на предприети
неправилни и неправомерни действия от страна на ДСП.
Получените жалби и сигнали от гражданите са били неоснователни и РДСП – Бургас
не е дало методически указания на ДСП, относно предприемане на действия за отпускане на
исканите помощи.
Увеличението на общия брой на получените сигнали през ч 2012 г. спрямо 2011 г. се
дължи на отказите на ДСП за отпускане на целеви помощи за отопление в следствие на
увеличението на пенсиите.
2. Извършени проверки по постъпили жалби и сигнали от граждани и
институции
Общ брой извършени проверки по жалби и сигнали във връзка със
РДСП

Социални
помощи

Национални
програми

Семейни
помощи

Помощи
за лица с
увреждания

Социални
услуги

Нарушени
права на
дете

Други

РДСП – Бургас

9

0

3

2

2

5

0

През 2012 година са извършени 21 проверки по постъпилите в РДСП – Бургас сигнали,
а за 2011 г. са извършени 22 проверки.
По постъпилите сигнали на подпомаганите лица и семейства ДСП изпращат в РДСП
- Бургас социален доклад и копие от личното дело на лицето или семейството. След
проверка по документи, експертите от РДСП – Бургас осъществяват контрол върху
правомерността на отпуснатите помощи.
При извършените проверки по жалби свързани с отпускане на социални помощи
експертите от РДСП – Бургас не са констатирани пропуски в работата на ДСП от регион
Бургас.
По останалите сигнали по които РДСП – Бургас е отговорила до лицата са приложени
документи и е прецизирано, че искането на лицата е неоснователно. Поради тази причина
броят на извършените проверки от РДСП – Бургас е по-малък от броят на получените
сигнали.
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9. ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЯ
„РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – БУРГАС - 2012 ГОДИНА
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 2012 г. и утвърдения годишен план, както и на
допълнително възложените за изпълнение задачи като определяне на документи и
изготвяне на анотирани списъци за културно-историческото наследство на страната,
празници и обичаи, емблематични сгради, мостове, пътни съоръжения, за членове на
Политбюро и Балканска война и справки за дигитализирани описи в АИСА, WORD И
EXCEL, за съхраняваните в архивите кино, видео, аудио носители, дискети и проверка на
миграцията на данни от АИСА в ИСДА. Отделно от посочените допълнителни задачи, във
връзка с предстояща изложба, служителите в отдел “Държавен архив” – Бургас определиха
документи за френското училище в Бургас, издириха възпитаници на френското училище в
града и френския колеж в Пловдив и дигитализираха снимки и учебници за периода от
средата на 30те години на ХХ век до 1948 г.
Исканите информации, справки и становища са представени в срок и не е допуснато
просрочване.
Не малко време отне подготовката на инициативите за отбелязване на 60 та
годишнина на архивите в Бургас и Стара Загора.
От май 2012 г. усилено в отделите започна дигитализацията на документите на МС
до 1944 г, предоставени от ЦДА, а след стартирането на новата информационна система и
работата по ИСДА, като всички отдели в срок приключиха с първия етап.
Организацията, ръководството и контролът по изпълнението на задачите се
осъществяваше по утвърдени форми – оперативки със служителите, провеждани от
началник отделите, с изключение в отдела в Бургас (до пенсионирането на началник отдела
и назначаването на нов), което налагаше провеждането на оперативките от директора,
заседания на Дирекционния съвет, ежедневни контакти, почти ежемесечни срещи със
служителите.
От 11.06. до 14.06.2012 г. бе извършена комплексна проверка на дейността на
Дирекцията и отдел “Държавен архив” - Бургас за периода 2006 – 2012 г. Проверката не
установи нарушения и пропуски в управленската и административната дейност в РДА –
Бургас и организацията на работата в Дирекцията и Отдела е оценена като много добра.
Численият състав на дирекцията наброява 28 служители, от които 2-ма – обща
администрация и 26 – специализирана.
През 2012 г. Дирекция „Регионален държавен архив” – Бургас работи с непълен щат
във всички отдели, което доведе до напрежение и полагане на свръх усилия от страна на
експертите. През отчетния период се проведе конкурс за двете свободни бройки на старши
експерт в Ямбол, процедури за конкурентен подбор в Бургас за главни експерти и началник
отдел и се преобразува длъжност „главен специалист” в длъжност „младши експерт” в
Стара Загора.
Успоредно с описаните по-горе процеси се разработиха и необходимите длъжностни
характеристики.
Въпреки посочените действия, от септември 2012 г., Дирекцията работи с 5 незаети
щата.
С функцията на деловодител на дирекцията е натоварен главен експерт в отдела в
Бургас, който внедри утвърдената номенклатура на делата на ДА “Архиви”.
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Номенклатурата бе внедрена и във всички отдели на Дирекцията, като за деловодствата се
грижат служители, в чиито длъжностни характеристики конкретно е отбелязана задачата.
През отчетния период Дирекционния съвет проведе две заседания, на които се
обсъди изпълнението на плановите задачи, състоянието на материално-техническата база на
отделите и изпълнението на допълнително възложените задачи. Заседанията се проведоха в
Бургас и Сливен, с което е спазен принципът за ротация.
През 2012 г. са актуализирани съставите на ЕПК на отделите и на ЕОК на
Дирекцията. От 2011 г. периодично поставям въпроса за числения състав на ЕПК, тъй като
в Типовия правилник за състава, организацията и дейността на ЕПК, утвърден на 3.02.2011
г., е предвидено комисията да се състои от председател, секретар и трима членове – т.е. 5
души, но численият състав на отделите в Сливен, Стара Загора и Ямбол не позволява да се
назначи ЕПК с 5 души. Необходимо е да се направи промяна в тази посока, тъй като може
да се подложат на съмнение легитимността на решенията на ЕПК с по – малък състав.
През годината са проведени 35 заседания на ЕПК в отделите, на които са разгледани
147 материала и протоколите са одобрени от директора. В сравнение с 2011 г. броят на
заседанията е с 9 по-малко, но разгледаните материали са с 29 повече, което показва по различен ритъм на работа на комисиите.
През 2012 г., след влизането в сила на Правилника за задачите, състава и
организацията на дейността на Експертните оценителни комисии (утвърден на 23 април
2012 г.), на вниманието на Регионалната експертна оценителна комисия към Дирекцията са
предложени документи само от Отдел “Държавен архив” – Бургас. В действителност
комисията заседава дистанционно, поради ограничения финансов ресурс на Агенцията. Тъй
като исканата сума от 5000 лв. за документите на Стоян Шивачев не е в правомощията на
Регионалната експертна оценителна комисия протоколът е изпратен на ЦЕОК за решение.
Атестирането на служителите се извърши съгласно НУРАСДА и указателните писма
на ДА „Архиви” при спазване на определените срокове.
Ритмично, на всяко тримесечие, са провеждани периодични инструктажи на
служителите по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана,
според Наредба № 3 и Наредба І-209. Извършени са годишните здравни профилактични
прегледи на служителите.
През годината се извърши дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещенията
на Дирекцията и са презаредени пожарогасителите. Част от архивохранилищата на Отдел
„Държавен архив” – Стара Загора бяха опушени, поради високата влажност.
Част от служителите на Дирекцията преминаха обучение по дигитализация и за
работа с ИСДА, организирани от ДА “Архиви”. Трима участваха в курсове, проведени от
ИПА, други трима – в еднодневно обучение по кандидатстване по оперативни програми,
организирано от Областен информационен център – Ямбол, а двама – по компютърна
грамотност на работното си място. Светлана Бъчварова – началник отдел на Държавен
архив – Ямбол, участва в обучение на тема “Реформа и модернизация на административната
система. Практика и опит на Гърция” в Интербалкански институт по публична
администрация - по проект на ИПА по оперативна програма “Административен капацитет”
- “Усъвършенстване на професионалните умения и квалификация на служителите в
българската държавна администрация, чрез обучение в обучителни институции на страните,
членки на ЕС”. Шестима служители на Дирекцията са обучени по проект “Изготвяне на
функционален анализ на ДАА”, финансиран от ОПАК. Поради липса на средства, не се
проведоха планираните обучения на новоназначените служители в Дирекцията, както и
други планирани обучения от ИПА и сертифицирани центрове по места.
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През отчетния период дейността на Дирекцията се подпомага от сключените
договори с Дирекциите „Бюро по труда” в Бургас, Стара Загора и Ямбол като се ползват
Националните програми „Нова възможност за заетост”, “Старт на кариерата” и „Заетост и
обучение на хора с трайни увреждания”. Използват се и възможностите на Службите по
пробация в Стара Загора и Ямбол и на лишени от свобода от Затвора в Бургас.
На 12 април 2012 г. служителите от Дирекцията се включиха в инициативата „Да
изчистим България за един ден”.
Началникът на отдела в Стара Загора е член на Координационния съвет към
Областния управител на административна област – Стара Загора и участва в негово
заседание по въпросите на опазване на културно – историческото наследство в
Старозагорски регион и възможностите за неговото представяне, а началникът на отдела в
Ямбол и главният експерт Ст. Главчев участват в работна група по създаване на Музей на
бойната слава в Ямбол. Светлана Бъчварова участва в Съвета за култура при Община Ямбол
и Национална мрежа за инициатива за ефективно учене през целия живот – местен съвет
при РИО – Ямбол.
През 2012 г. директорът на Дирекция „Регионален държавен архив” – Бургас
осъществи срещи по организационни и други въпроси, свързани с дейността на дирекцията,
с областния и заместник областния управител на административна област – Бургас и
Сливен и заместник кмета на Община Бургас.
ІІ. ПРЕДАРХИВНИ И АРХИВНИ ДЕЙНОСТИ
Заложените в плана задачи, свързани с предархивните и архивни дейности са
изпълнени, а някои показатели и преизпълнени.
Приоритет в дейността на отделите за 2012 г. е подобряване на работата с
действащите фондообразуватели, посредством осъществените през годината контакти контролно – методическите проверки, проведените семинари и обучения на ПДЕК и на
служители, отговарящи за учрежденските архиви, оказаната методическа помощ при
съставянето на номенклатури на делата и на актове за унищожаване на неценни документи
с изтекъл срок на съхранение 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. Практиката през годините
поставя въпроса, доколко фондообразуватели с общинско финансиране, които не създават
управленски документи, би трябвало да са в Списък 1. В същата посока трябва да се
коментира и вписването на кметствата в Списък 1. В този смисъл бе предложението на
колегите от Ямбол Камерен ансамбъл “Дианополис” и Хорова школа “Проф. Г. Димитров”
да отпаданат от Списък 1 и се включат в Списък 2, което се осъществи през първото
полугодие на 2012 г.
Намаляването на фондообразувателите, спрямо минали години, 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.
В изпълнение на писмо 93-00-764/25.09.2012 г. на председателя на Държавна
агенция “Архиви” в Списък 1 на действащите фондообразуватели са включени всички
начални, основни и средни училища на територията на Дирекцията. Включени са и нови
структури и учреждения, в резултат на което общият брой на заведените на отчет
действащи фондообразуватели се увеличи със 175 бр., като с най – висок процент е
увеличението в ДА – Бургас. От отчет са свалени 22 бр. фондообразуватели.
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Общият брой фондообразуватели в края на 2012 е 987 бр., което е със 175 бр. повече
от 2011 и 162 бр. повече от 2010 г.
Увеличението на броя на учрежденията - фондообразуватели и 20-годишния срок на
запазване на документите в учрежденските архиви са фактори, налагащи засилването на
контрола във фондообразувателите по опазване на документите.
През отчетната година са извършени 154 проверки, с 4 повече от планираните, от
които 101 основни в т.ч. 3 за НТД и 53 контролни. За разлика от 2010 г., както през 2011 г.,
така и през 2012 г. проверките се осъществяват ритмично, което осигурява на учрежденията
достатъчно време за изпълнение на направените препоръки. Акцентът бе те да се извършват
на нови фондообразуватели и на такива, които не са проверявани през последните години.
След направения анализ на констатациите и предписаните препоръки можем да отчетем, че
в по–голямата част от проверените учреждения условията за опазването и съхраняването на
документите са добри. 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 и др. 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. Планираният обем на контролните проверки е
преизпълнен с 1.
През 2012 г. в по-голямата си част проверките (130 бр.) са извършени през първото
полугодие, за да се осигури достатъчно време за изпълнение на дадените препоръки в
констативните протоколи. Голяма част от контролно–методическите проверки на експерти
в Бургас се извършиха със служебния автомобил, което даде възможност да се спестят
разходи за командировки.
През 2012 г. са проведени 24 семинара при планирани 6, на които са обучавани
представители на 59 фондообразуватели. Това се дължи на големия брой учреждения
пожелали, ПДЕК да бъдат обучени на място, като участват целите състави на комисиите. В
сравнение с предходните години броят на семинарите е значително по-голям.
През годината експертна помощ потърсиха учреждения във връзка с унищожаване на
неценни документи с изтекъл срок на съхранение. Изготвени са становища на 177 бр.
Актове за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, от които 7
становища са за унищожаване на документи с класифицирана информация, с изтекъл срок
на защита. (Бургас – 4 бр. и Стара Загора – 3 бр.) Не малка част от предложените Актове са
на нотариуси от Бургаската регионална нотариална камара, която обхваща територията на
Бургаска, Сливенска и Ямболска области. В голямата си част актовете на нотариусите,
изпратени за сведение в отделите, не отговаряха на изискванията на Наредбата за реда за
организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на
документите в учрежденските архиви на държавните и общиските институции, тъй като
указанията и образецът, по който оформят акта им е изпратен от Нотариалната камара на
Република България и е стар. Това наложи подробно и многократно да бъдат давани
указания относно изготвянето на актовете, съгласно изискванията на Наредбата.
При планирани 36 номенклатури на делата са изготвени 12 нови и 53 актуализирани.
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. При план 27 номенклатури
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всички са внедрени. Трябва да отбележа, че по ред субективни причини от страна на
фондообразувателите, в някои от тях не може да се гарантира 100 % внедряване на
номенклатурите на делата, особено в учрежденията в тези общини, които са извън
областните центрове. Внедряването на номенклатурите би трябвало да бъде ангажимент
изцяло на фондообразувателите, а архивите да извършват само контролни функции.
В процеса на работа експертите установяват, че част от регионалните структури на
държавните учреждения имат разработени номенклатури за централната администрация и
регионалните структури, които не са изпратени за сведение в отделите, което от своя страна
затруднява работата на експертите и уронва авторитета на архивите.
Отново държа да отбележа, че включването на документите на регионалните
структури в номенклатурите на делата на централните ведомства, води до объркване по
места. Посочените срокове на документите са по-малки от срок „П” и фондообразувателите
(по места) включват ценни документи в актовете за унищожаване. Въпреки решението на
ЦЕПКа, би трябвало бързо да се актуализират изготвените в минали години номенклатури,
за да няма противоречия в указанията дадени от централите и от експертите на място.
От планираните за комплектуване 7 учрежденски фонда са комплектувани 13, от
които 3 нови фонда и 19 допълнителни постъпления. Формалното несъответствие на
цифрите се дължи на това, че през 2012 г. се обработват документите от проведените
президентски избори през 2006 г. и за кметове и общински съветници през 2007 г., които се
регистрират в един фонд.
Предвидения за комплектуване фонд “Специализирана болница за активно лечение
на белодробни болести – Сливен” ЕООД – в ликвидация е заместен с фонда на “Съюз на
българските художници – група Сливен”, защото е удължен срока за ликвидация на
болницата от Министерството на здравеопазването.
Като цяло пълнотата на комплектуваните фондове е добра.
През годината под контрола на отдел “Държавен архив” - Бургас е извършена
междинна експертиза в 3 учреждения – ОУ „П.Р.Славейков” – Бургас, Общинска служба
земеделие – Поморие и "ЮИДП" ДП - Сливен -ТП Държавно ловно стопанство
"Граматиково" - с. Граматиково. Считам, че предстои да се наложи практиката за
извършване на междинни експертизи, с които трудно ще се справят ПДЕК на
учрежденията.
Добре би било, решенията за извършване на междинни експертизи на
преструктурирани предприятия и учреждения да се вземат на ниво министерства и агенции,
чрез авторитетната намеса на ДА „Архиви”. Необходими усилия от страна на ДА „Архиви”
трябва да се вложат и в контакта със синдици и собственици на ликвидирани и
приватизирани предприятия, които не са предали документите за предходния период.
През годината на държавно съхранение са приети 3 нови фонда от личен произход и
6 допълнителни постъпления. Дарени са личните архиви на видни личности от областите
Бургас, Сливен и Ямбол.
През 2012 г. е извършена научно-техническата обработка на документите на 8
учрежденски фонда с 14 допълнителни постъпления, като 6 са обработени от ПДЕК на
фондообразувателите, 1 по договор между фондообразувателя и ДА - Ямбол и 1 - от
физическо лице, а останалите 6 - от експерти.
През годината са пресъставени 12 инвентарни описи, като в резултат от този процес
са унищожени 696 а.е., съдържащи неценни документи, представляващи 7,71 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. Ще се освободи и архивохранилищна
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площ. Пресъставянето на инвентарните описи се наложи, поради отчислен голям брой
неценни архивни единици, които са отразени само в картоните обр.1, а не и в инвентарните
описи, което затруднява читателите. По време на паспортизацията всички отдели
установиха, че голяма част от отчислените архивни единици не са унищожени.
В полза на потребителите на ретроспективна информация е и процесът на
усъвършенстване на инвентарните описи. През 2012 г. са усъвършенствани 3 инвентарни
описа от експерти в отдел “Държавен архив” – Ямбол.
През 2011 г. завърши паспортизацията на архивните фондове в отделите в Бургас,
Стара Загора и Ямбол, а в Сливен приключи през 2010 г. Във връзка с изпълнение на
заповед № 74 от 3 април 2012 г. на председателя на ДА “Архиви” и предложенията на
комисиите от заключителните протоколи от паспортизацията на отделите в Бургас, Стара
Загора и Ямбол са разработени план–графици за 2012 г. и 2013 г. Информация за
изпълнението на задачите е приложена към годишния отчет на Дирекцията.
За Застрахователния фонд в Централната фотолаборатория за микрофилмиране са
заснети 1911 листа архивни документи.
В отдел „Държавен архив” – Бургас се оказа единственият работещ читателски
апарат на територията на Дирекцията, поради което определените за проверка микрофилми
на всички отдели в дирекцията се извърши в отдела в Бургас. За отдела в Бургас са
проверени 54307 бр. кадри негатив и 45129 кадри позитив. На отдела в Сливен са
проверени 16985 кадри негатив, на отдела в Стара Загора - 40579 кадри негатив и на отдела
в Ямбол – 11106 кадри позитив и 652 кадъра негатив. По-късно читателският апарат се
предостави временно на Дирекция “РДА” – Варна за проверка на микрофилмите на
отделите на дирекцията.
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.
От получените цифри през 2012 г. се потвърждава наложилата се от няколко години
тенденция в архива да работят граждани, интересуващи се предимно от документи,
свързани със социално-правни въпроси, доказване на собственост и трудов стаж. В
последните 2 – 3 години се забелязва увеличаване на броя на читателите ползващи
документи с изследователски цели.

Отдел

Общ брой
посещения в
читалнята

Брой посетители с
устни справки

Брой читатели
(работили в
читалнята)

Използвани а.е.

Бургас

683

119

198

4932

Сливен

127

176

80

1028

Стара Загора

229

143

86

613

Ямбол

248

154

94

1392
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Общ брой посещения в читалнята

Ямбол
19%

Бургас
53%

Стара
Загора
18%

Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол

Сливен
10%

През 2012 г. делът на изследователите е една четвърт /115/ от общия брой читатели
/458/, а издирващите собственост читатели са 254.
Брой посетители с устни справки

Ямбол
26%

Стара
Загора
24%

Бургас
20%

Сливен
30%
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Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол

Напоследък, сред краеведи и историци, се забелязва стремеж към публикуване на
поселищни проучвания, които черпят информация от архивните документи.
Брой читатели (работили в читалнята)

Ямбол
21%
Бургас
43%
Стара
Загора
19%

Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол

Сливен
17%

Това е и една от причините да констатираме голям оборот на предоставени архивни
единици в читалните – 7965, като сериозен дял – 4932 а.е. има читалнята в Бургас.

208

Използвани а.е.

Ямбол
17%
Стара Загора
8%

Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол

Бургас
62%

Сливен
13%

За нуждите на читателите са изготвени 5591 броя копия, от които 1230 са заверени.
Посочените цифри показват ръст на издадените копия през 2012 г.

ОТДЕЛ
1. БУРГАС
2. СЛИВЕН
3. СТАРА
ЗАГОРА
4. ЯМБОЛ

БРОЙ
ЗАВЕРЕНИ
КОПИЯ
920
92
137

БРОЙ
НЕЗАВЕРЕН
И КОПИЯ
3155
360
233

81

489

ДИГИТАЛНИ
КОПИЯ НА
ГРАЖДАНИ
98
26

ОБЩ БРОЙ
КОПИЯ
4173
478
370
570
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Общ брой копия

Ямбол
10%
Стара Загора
7%
Сливен
9%

Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол
Бургас
74%

Поставените по-долу графики илюстрират в процетно изражение съотношението на
заверени и незаверени копия по отдели, а също и на изготвените за читателите дигитални
копия.
Брой заверени копия
Ямбол
7%
Стара
Загора
11%
Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол

Сливен
7%

Бургас
75%
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Брой незаверени копия

Ямбол
12%
Стара Загора
5%
Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол

Сливен
8%

Бургас
75%

Дигитални копия на граждани
Стара
Загора
0%
Сливен
21%

Ямбол
0%

Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол

Бургас
79%

Изготвените през годината справки на юридически и физически лица, предимно по
кореспондентски път, се е увеличил.
Извършени са 591 справки за местонахождението на документи за трудов стаж, на
място в читалните и по телефона.
През 2012 са издадени 30 нови читателски карти и 3 са презаверени.
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През отчетната година в Дирекцията няма изцяло дигитализирани архивни единици
от потребители на архивна информация. В практиката на отделите до сега потребителите са
дигитализирали само отделни документи и негативи и впоследствие са предоставяли
дигиталните копия. От методическа гледна точка не е решен въпросът по какъв начин ще се
отбелязва наличието на дигитални копия, как да се съхраняват дигиталните копия и как ще
се предоставят на следващи потребители.
В Дирекция “Регионален държавен архив” – Бургас са сканирани 3451 обекта с 18270
образа от документите на МС във връзка с приоритетната задача на ДА “Архиви”. Отделно
бяха сканирани в Сливен и Стара Загора предвидените в плановете на отделите 66 обекта с
89 образа.
С писмо от 20 юли 2012 г. на Държавен архив – Ямбол са върнати 1432 образа за
отстраняване на проблеми, свързани с рамките и наклона на образите, които те отстраниха в
срок. Към настоящия момент всички дигитални образи, изготвени в Дирекцията са
прегледани и приети в дигиталния архив на Агенцията. Показателите за 2012 г.
многократно превишават показателите от предходните две години.
След стартирането на новата информационна система от втората половина на
годината започна работата по ИСДА като всички отдели в срок приключиха с първия етап,
въпреки сериозните трудности, с които се сблъскаха.
Практически, в отделите, е осъществена доброволческата програма “Приятели на
архивите”, като в отделите в Стара Загора и Ямбол в програмата се включиха и студенти.
Към настоящия момент няма сключени конкретни договорености с училищата във връзка с
програмата.
През 2012 г. се сключи договор за сътрудничество с Факултет “Техника и
технологии” - Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора за стаж на студенти от
специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ в Държавен архив Ямбол. Основната цел на стажа е да се подпомогне дигитализацията в отдела в Ямбол,
набирането на инвентарни описи и характеристики на електронен носител, а от друга страна
да запознае студентите с професията “архивист” и те да добият практически опит в реална
работна среда.
ІІІ. ИЗДАТЕЛСКА И 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 и експертите им са търсени и
предпочитани от културната общественост в областите.
През отчетния период отделите продължиха работата си по изготвянето на
характеристики на Пътеводители на архивните фондове, като отделите в Бургас и Ямбол
изпратиха готовите масиви за рецензия. След разглеждане от редакционната колегия в ДА
“Архиви”, пътеводителят на Ямбол бе върнат за корекции.
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. В
тази връзка бяха подготвени и осъществени от отделите в Бургас и Стара Загора различни
инициативи, за да се отбележи 60 - годишният юбилей на двата архива, които намериха
широк отзвук в медиите – национални и регионални.
Една от емблемите на традиционния фестивал “Кукерландия”, провеждан в Ямбол, е
фотографската изложба – конкурс. В няколко поредни години организаторите на конкурса
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издават албум с номинираните снимки. През настоящата 2012 г. албумът е разделен на две
части – “Фотоизложба–конкурс” и “Архивен обектив”. В рамките на “Архивен обектив” са
включени снимки от фондовете на Държавен архив – Ямбол, представящи обичая назад в
годините.
На 24 май Община Ямбол дари хоругви с ликовете на братя Кирил и Методий на
всички културни институти в града, в това число и Държавен архив - Ямбол. Хоругвите
бяха осветени и се вляха в празничното шествие на ямболските културни дейци.
През 2012 г. архивът в Ямбол бе посетен от гостуващите в града бесарабски българи
от Болградски район, където разгледаха специално подготвената изложба „Ямболски
преселници в Бесарабия”. Изложбата проследява пътя на изселване на населението от
Ямбол и региона и заселването му в Бесарабия. Чрез кратка беседа гостите бяха запознати с
историческите процеси, съпътстващи преселването в Бесарабия. Голям интерес у тях
предизвика и богатия снимков материал, показващ както архитектурни обекти в Болград,
така и значими личности с ямболско потекло, оставили следа в политическия и
обществения живот на България и Украйна.
Архивът в Ямбол се включи в арт-фестивала “Отворени пространства”. В рамките на
Ретро-кино бяха прожектирани 3 филма от фонда на “Кино клуб към читалище “Съгласие”
със стара киномашина. Филмите представят Ямбол от 60те и 70те години. Ретро-киното
стартира с дигитална изложба - презентация на кино афиши от 30-те, 40-те години от фонда
на кино “Модерен театър” – Ямбол.
През годината особено активно е участието на отделите в експонирането на изложби.
При планирани 3 са изготвени, самостоятелно и съвместно, 12 изложби и 8 витрини.
В Сливен оказаха методическа и експертна помощ по издирването на документи,
свързани с историята на ОУ “Христо Ботев” – Сливен, проект на училището,
трансформиран в постоянна витрина с документи, както и за оформянето на музеен кът в
МВР – Сливен. Във връзка със “100 години от Балканските войни” в пет сливенски
училища са експонирани допълнително витрини, които са съвместна инициатива с
ръководствата на училищата.
Отново във връзка със годишнината от Балканските войни в центъра на Бургас се
откри документалната изложба “Урок по история...урок по достойнство – 100 години
Балкански войни 1912 – 1913 г.”, която е плод на съвместните усилия на Държавен архив,
Регионална библиотека “П. Яворов”, Регионален исторически музей и Областна
администрация. На 15-те табла са показани най-значимите битки на 24 пехотен
Черноморски на н.в. Царица Елеонора полк – Лозенград, Люлебургаз – Бунархисар,
Чаталджа. След експонирането на изложбата в Бургас, тя ще гостува и на останалите
общини в областта.
На следващия ден от Областна администрация Бургас, Регионалния инспекторат по
образованието и Държавен архив беше обявено началото на дарителската кампания за
издирване на снимки и документи от семейните архиви, свързани с Балканските войни.
Кампанията е част от календара на събитията по повод честванията на годишнината. Идеята
е бургазлии и по-специално учениците да погледнат отвъд известното за войната и да
надникнат в семейните архиви, за да открият документи, снимки, писма, картички и др.,
които след това да предадат на съхранение в Държавен архив – Бургас.
Във връзка с шестото си поредно участие в “Нощ на отворените врати” в Държавен
архив – Стара Загора бе експонирана самостоятелна документална изложба “80 години от
рождението на актрисата Вяра Дикова”. Само в деня на откриването на изложбата
28.09.2012 г. в рамките на 4 астрономически часа ( от 20.00 до 24.00 ч.), същата е посетена
от повече от 100 души.
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За периодичния печат са изготвени 17 статии, а за специализирани научни издания –
една, като плануваната цифра е надвишена, но в сравнение с предишни години броят на
статиите е по-малък.
През 2012 г. експертите от Дирекцията са участвали с шест доклада на научни
конференции и кръгли маси.
Във връзка с националните и местните празници през отчетния период на
обществеността на областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол се предоставиха 18
интервюта и радиопредавания по електронните медии, което значително надвишава
планираната цифра, както и на дадените интервюта и радиопредавания през 2010 и 2011 г.
Същата тенденция се наблюдава и при телевизионните предавания. Осъществени са
13 телевизионни предавания по местните телевизии и БНТ, които популяризират
документалното богатство на отделите, при план 3.
През втората половина на 2012 г. Дирекция “Регионален държавен архив” – Бургас
регистрира своя Фейсбук страница, която се попълва от всички отдели на Дирекцията.
През годината библиотечният фонд на отделите се обогати , като всички книги са
дарения. Предоставени за ползване от читатели са 70 тома, което може да се каже е
постоянна величина в последните години.
Обобщавайки написаното може да се каже, че отделите „Държавен архив” – Бургас,
Сливен, Стара Загора и Ямбол са предпочитан партньор в информационното публично
пространство и че експертите им са търсени и предпочитани от културната общественост в
областите.
ІV. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА
БАЗА
ІV.1 Финансово-счетоводна дейност
През 2012 г. в Дирекция „Регионален държавен архив” – Бургас са спазвани
изискванията на СФУК и полагане на двоен подпис.
През отчетния период реализираните общо приходи за дирекцията са в размер на
7749,23 лв., от които 140 лв. от договори за НТО и 7609,23 лв. приходи от читалните на
отделите.
Разпределението на приходите по отдели е следното:

Отдел
Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол
Всичко

Приходи от НТО

140
140

Приходи от читалнята копия, заверки, дигитални
копия, читателски карти и
др.
4650,73
856,13
866
1236,37
7609,23

214

Общо приходи
4650,73
856,13
866
1376,37
7749,23

Общо приходи през 2012 г.

Ямбол
18%

Стара Загора
11%
Бургас
60%

Сливен
11%

Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол

Анализът на приходите в един средно-срочен период от последните 5 години насам,
показва продължаваща тенденция към тяхното спадане. Причините биха могли да бъдат
потърсени в 20-годишния срок на съхранение на документите в учрежденските архиви на
фондообразувателите и намаления финансов ресурс на държавните и общински институции
в условия на икономическа криза, което ги въздържа от търсене на услугите на Архива, а
също и намалелия брой читатели, въпреки, че има лек ръст на приходите от читалните
спрямо 2011 г.
Приходи от читалнята - копия, заверки, дигитални копия,
читателски карти и др.

Ямбол
16%
Стара Загора
11%
Бургас
62%

Сливен
11%
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Бургас
Сливен
Стара Загора
Ямбол

Графиките илюстрират в процетно изражение посочените в таблицата цифрови
стойности по отдели.
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, охрана и текущо поддържане.
ІV.2 Материална база
През отчетния период незадоволително остава състоянието на архивохранилищната
база в Стара Загора и Бургас, свързано с отчитането на висока влажност. В Стара Загора на
най-тежките хранилища - мазе-1 и 2 са монтирани метални врати и се извърши опушване от
Централна лаборатория в София. Във външните хранилища (хидрофори) на Стара Загора се
изгради СОТ. Според началник отдела е необходима и профилактика и отново въвеждане в
експлоатация на старата въздухоотводна система от мазетата на архива (замяна на
ръзкъсаните чохли, почистване от засмукани листа, профилактика на двигателите, външно
укрепване на цялата инсталация).
Предвид постоянно високата влажност в архивохранилищата на Отдел „Държавен
архив” – Бургас е наложително изграждане на климатична инсталация.
Отново възниква проблем с поддръжката на пожароизвестителните инсталации в
Сливен и Ямбол, тъй като фирмата, която извършва абонаментното обслужване, прекрати
дейността си поради липса на лиценз. През годината дефектираха на няколко пъти датчици
в отдел Ямбол и ПИИ в отдел Стара Загора, което наложи гаранционен ремонт.
Проблем е и телефонизацията на сградата на архива в Стара Загора.
Състоянието на техниката в Дирекцията е на сравнително добро ниво, макар че част
от нея е остаряла и амортизирана. Необходимо е да се подменят част от компютрите,
особено във връзка с работата по ИСДА.
Представените в отчета обем, ниво и качество на постиженията, изнесените
пропуски, анализа на трудностите и постиженията, очертават базата и посоката на работа
през 2013 г. Необходимо е отделните служители и колектива като цяло да намерят мястото
си и личната отговорност за подобряване дейността на Дирекцията.
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10. ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ
НА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” БУРГАС - 2012 г.
Няколко основни стопански отрасли определят икономическия облик на региона,
обслужван от Дирекция ”Регионална служба по заетостта” Бургас, чието развитие налага
своя отпечатък върху предлагането на посреднически услуги през 2012 г. Традиционното
оживление в туризма, хотелиерството и ресторантьорството, селското стопанство и други
отрасли и през отчетната година оказват положително въздействие, особено през активния
туристически сезон, когато се наблюдава съживяване на търсенето на работна сила,
предимно в частния сектор. От друга страна, отражението на световната икономическа
криза продължава да влияе отрицателно върху заетостта (почти в същата степен, както през
предходната година) и се изразява предимно в освобождаване на работна ръка, което се
наблюдава от началото на годината като сравнително постоянно висок входящ поток от
безработни към бюрата по труда от региона.
1. Увеличаване на заетостта чрез бързо и ефективно устройване на работа на безработните
на първичния пазар.
1.1. Входящият поток през 2012 г. (новорегистрирани клиенти на бюрата по труда и
тези с възобновена регистрация) е 53811 души, което е с 6853 д. (с 14.6 на сто) повече от
предходната 2011 г. Той отново е най-голям в Бургаска област – 28814 души, следвана от
Сливенска (14998 д.) и Ямболска (9999 д.). Спрямо миналата година в първата област се
регистрира ръст от 3330 д. (с 13.1 на сто), във втората – с 2609 души (с 21.1 на сто), а в
Ямболска нарастването е с 914 д. или с 10.1 на сто. Налага се изводът, че в първата област
последиците от кризата продължават да се проявяват в по-голяма степен (повече от
половината от входящия поток е в тази област, като ръстът спрямо м.г. е най-голям), като
това донякъде е обусловено и от по-големия икономически потенциал на областта и поголемия брой икономически активни лица.
От общия размер на входящия поток, новорегистрираните безработни са 52116 души
(96.9 на сто), а безработните с възобновена регистрация са 1695 д. (3.1 на сто) и първата
група расте с 6634 д. (с 14.6 на сто), а възстановилите регистрацията си увеличават броя си
с 219 д. (с 14.8 на сто). От отделните бюра по труда с най-голям обем на входящия поток е
Д”БТ” Бургас (16125 д.), следват Сливен (10966 д.) и Ямбол (8270 д.), а с най-малък входящ
поток се отличава Елхово – с 1729 д.
1.2. Изходящият поток от безработни обхваща 49952 души, като 27266 от тях са в
Бургаска област, 13415 в Сливенска и 9271 в Ямболска. Общият брой на напускащите
трудовата борса в района расте спрямо сравнителната година с 9.7 на сто (с 4435 д.), като
тази тенденция е валидна и за трите области, по-осезаемо за Бургаска (с 2865 д. повече) и
Сливенска (с 1146 д.), докато в Ямболска броят им расте доста по-слабо (с 424 д.).
Както и през м.г. в структурата на изходящия поток доминират отпадналите от
регистрация лица - 53.4 на сто от общия обем (26692 д.), а устроените на работа са 23260 д.
или 46.6 на сто. В първата група преобладават прекратените регистрации на основание чл.
20, ал. 4, т. 1-4/ЗНЗ – 19328 д. (38.7 на сто от потока), а тези по други причини са 7364 д.
или 14.7 на сто. Сравнението с 2011 год. показва ръст на броя на започналите работа с 3087
д. (с 15.3 на сто), на отпадналите от регистрация по чл. 20, ал. 4, т. 1-4 (с 1781 д. или с 10.1
на сто) и спад на отпадналите по други причини – с 433 д. или с 2.4 на сто. През отчетната
година 5120 безработни лица са започнали работа без посредничеството на бюрата по
труда, докато през 2011 г. техният брой е бил 5956 д.
Динамиката на съотношението входящ към изходящ поток както и през миналата
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година сочи превес на първия през Януари и Февруари, следва период на доминация на
изходящия поток (до Юни вкл. и през Август), а през Юли и от Септември до края на
годината той отново е в по-голям размер. Общо за годината входящият поток е с по-голям
обем от изходящия, което формира увеличение на безработните лица в края на периода
спрямо предходната година.
1.3. Брой безработни лица
През 2012 г. средномесечният брой на регистрираните в Д”БТ” безработни е 37114
души, с 11.9 на сто (с 3952 души) повече от 2011 г. По-високият средномесечен брой на
клиентите на Д”БТ” в региона е в резултат на акумулираното нарастване основно през 2010
и 2011 г. но и на задържането на относително висок и стабилен входящ поток през 2012 год.
в резултат на продължаващите икономически затруднения на стопанските субекти в
региона, като отражение на кризата в световен и национален мащаб, като през месеците на
традиционен спад на безработните лица през годината това с тава със слаби темпове.
Наблюдението на динамиката на безработицата през периода показва, че за разлика от м.г.
движението на броят им в посока намаление започва от Март и продължава до Юни, леко
расте през Юли, през Август отново има спад, а през Септември-Декември отново се
регистрира ръст. През 2011 г. спадът е от Март до Август вкл., а нарастването започва
отново през Септември. Темпът на намаление през месеците на 2012 г. е по-слаб от
предходната година.
В териториален аспект средномесечният брой на безработните спрямо сравнителния
период е нараснал и в трите области, с 1686 д. в Бургаска и с 1399 и 868 д. в Сливенска и
Ямболска области. Броят им е съответно 15288 д. в първата област, 13386 д. в Сливенска и
8440 в Ямболска. Във всички осем бюра по труда се регистрира ръст на средномесечния
брой безработни лица спрямо м.г., най-голям в Сливен (с 813 д.), Ямбол (със 745 д.) и Нова
Загора (с 586 д.) и най-малък в Елхово (със 123 лица).
На ниво община също се наблюдава ръст на средномесечния брой, като единствената
община, където се отчита спад е Болярово – с 19 лица средномесечно по-малко от 2011 год.
1.4. Равнището на безработицата, следва динамиката на броя на търсещите работа
и средно за годината в регионален мащаб е 11.51 на сто, спрямо 10.29 за предходната
(нарастване с 1.22 процентни пункта).
Значително по-ниско от регионалното е нивото в Бургаска област – 8.11 на сто,
докато за Сливенска (17.14) и Ямболска (15.13) то традиционно е по-високо. В първата
област се отчита и най-малкия ръст спрямо предходната година – с 0.89 процентни пункта,
в Сливенска увеличението е с 1.79 процентни пункта, а в Ямболска стойността на
показателя е по-висока с 1.56 процентни пункта.
Динамиката на показателя през месеците на наблюдавания период сочи движение в
посока нарастване през Февруари и намаление до Юни, когато спада до 10.25 на сто, а в
края на отчетната година той е 12.54 на сто при 12.24 на сто в края на м. Януари.
В териториален разрез, средното за периода ниво на безработица се движи от 4.96 на
сто (община Приморско) до 30.85 на сто за община Котел. С относително ниски нива на
безработица (до 10.00 на сто) се открояват още общините Несебър (5.11%), Бургас (5.52%),
Поморие (6.91%), Карнобат (8.58), а в другия край на класацията (освен Котел) са Средец
(20.60%), Елхово (20.87%), Сунгурларе (22.14%), Твърдица (27.38%) и Стралджа (30.72%).
Сравнението на средното за района равнище на безработица със заложената в плана
за действие стойност от 11.40 на сто показва по-висока стойност с 0.11 процентни пункта.
2. Реализация на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
По схема “Вземи живота си в свои ръце”, в региона бяха подадени осем проектни
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предложения, като одобрени от АЗ за финансиране са три проектни предложения, за
изпълнението на които са сключени договори с бенефициентите.
Сключени са договори с Сдружение „Знание Айтос”-гр. Айтос, Сдружение „Верният
настойник” и Сдружение "Източно Европейска Асоциация по Балнеология СПА и УЕЛНЕС
туризъм”. Трите договора се изпълняват на територията на област Бургас като общата
стойност е в размер на 487 846.35 лв.
Дейностите по трите договора стартираха на 01.06.2012 год. след извършване на
авансово плащане.
В обучение за професионална квалификация ще бъдат включени 160 лица, които ще
преминат и обучение по ключови компетенции. Към 30.12.2012 год. в професионално
обучение са включени 102 лица, а в обучение за КК – 125 лица, като всяко лице преминава
и двете обучения.
Бенефициентът, Сдружение „Верният настойник”, е входирал ИМП, което е на етап
втора финансова проверка.
Извършвани са проверки на провеждано обучение на територията на регион Бургас
по договор, сключен със Сдружение „Обществена инициатива за прозрачност”.
По схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” са подадени 4
проектни предложения, от които са одобрени за финансиране три броя. Сключени са
договори с бенефициентите. Стартирали са дейностите по два от договорите - „ТЕДИ –
2001” ООД и „АРИ-ЗДД” ЕООД.
Извършена е проверки „на място” на бенефициента „ТЕДИ – 2001” ООД. През м.
януари е планирана проверка на бенефициента „АРИ-ЗДД” ЕООД.
По схема „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на
труда” са подадени 8 бр. проектни предложения и 32 проектни предложения по схема
”Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност –
Компонент II”.
По процедура BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения на
заети лица – фаза 3” са сключени общо четири договора. Стартирало е изпълнението на
дейностите по два договора на територията на Област Ямбол.
По схема “Социални иновации в предприятието” за оценка в АЗ бяха изпратени
шест проектни предложения, от които бяха одобрени за финансиране четири проектни
предложения. Сключени са два договора – с „Хляб и хлебни изделия” ЕООД и
„Черноморско злато” АД, които се изпълняват на територията на област Бургас. С другите
двама работодателя договорите не са сключени поради отказ на единия и превишаване на
прага за минималните помощи за последните три години от другия.
Общата сума по сключените договори е в размер на 188 755.77 лв.
Изпратените от ДРСЗ Бургас в АЗ за оценка по схема „Безопасен труд” проектни
предложения бяха 42 бр. От тях одобрените за финансиране са 33 проектни предложения.
Към 31.12.2012 година е стартирало изпълнението на дейностите по всички
договори. Извършени са проверки на място за установяване на административния и
технически капацитет.
По схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” за етап оценка в Агенцията по
заетостта от област Бургас са изпратени 115 бр. проектни предложения.
През отчетната година продължи изпълнението на проектите по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” по Приоритетна ос 1 - схеми „Отново на
работа”, „Развитие”, „Създаване на заетост на младежи чрез осигуряване на
възможност за стаж”, „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на
самостоятелна стопанска дейност“ – Компонент I” и по Приоритетна ос 2 - схеми
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„Адаптивност”, „Аз мога”, „Аз мога повече”, „По-близо до работа”, както и ново
стартиралите схеми „Подкрепа за заетост” и „Първа работа”.
Проектите дават възможност на заети и безработни лица да се включат в обучения за
ключови компетентности и професионална квалификация, както и да се осигури заетост на
безработни лица.
По Приоритетна ос 1, област на интервенция 1.1
Проект „Детегледач – шанс за реализация с обучение към заетост” – схема BG
051PO001-1.1.05 „Отново на работа”
Реализираните цели на проекта през изтеклата 2012 г., са както следва:
1. По отношение на безработни лица, подали заявления за включване в схема
„Отново на работа” са 555 броя заявления, в т.ч.:
1.1 Включени безработни лица в обучение
– 326 броя
1.2 Завършели обучение лица
– 310 броя
1.3 Включени безработни лица в инструктаж
– 14 броя
1.4 Завършили безработни лица инструктаж
– 13 броя
1.5 Включени в заетост безработни лица
– 274 броя
от тях:
- продължително безработни - 41 броя
- лица с намалена работоспособност- 8 броя
2. При родителите в изпълнение на горепосочения проект са подадени 482 броя
заявления от родители, в т.ч.:
1.1 Одобрени заявления родители
– 287 броя;
1.2 Неодобрени заявления на родители
– 195 броя;
1.3 Отказали се от участие в проекта родители
– 25 броя;
1.4 Подадени, но неоценени заявления родители – 1 брой;
Изплатени средства по проекта за заетост са 895555 лв., за обучение 5095 лв. общо
900 650 лв.
Прекратените трудови договори с безработни лица, както и отказалите се от участие
лица са резултат на изтичане срока на трудов договор; навършване изискуемата възраст – З
години при детето; други нарушени изисквания за участие в проекта, като посещаване
детска градина при детето, прекратен трудов договор родител.
Проектът „Детегледач – шанс за реализация с обучение към заетост” – схема BG
051PO001-1.1.05 „ОТНОВО НА РАБОТА” се реализира по-успешно в областни центрове –
Бургас, Сливен и Ямбол. Тенденцията е към продължаване набирането на заявления, както
от страна на безработни лица, така и от страна на родители, желаещи включване в схемата.
Проект „Нов избор – развитие и реализация”, Схема BG051PО001-1.1.03
„Развитие”
Чрез този проект безработни лица придобиват професионална квалификация,
съответстваща на разкритите работни места по одобрени заявки и сключени договори за
заетост с работодателите, осигуряващи последваща заетост от 9 до 12 месеца на успешно
завършилите лица.
От стартирането на Проекта подадените и одобрени заявки са общо 135 в т.ч. от
работодатели от частния сектор 21, като заявените работни места са 4305 в т.ч. 56 работни
места в частния сектор.
Броят на безработните лица, подали заявления и отговарящи на условията за
включване в проекта, са 6710. От стартирането на Проекта в обучение са включени 4778
лица, а успешно завършилите професионална квалификация са 4743 лица. Обучените лица
по заявки на общински администрации, общински предприятия по чл. 53 от ЗОС и
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структури на държавната администрации са 4561 лица от общо обучените.
Към 31.12.2012 г. работодателите, сключили договори за заетост по Проекта, са 69 в
т.ч. 18 работодатели от частния сектор. Общо 4260 са включените лица в заетост след
обучение. През декември 2012 г. са работили 2672 лица.
Само през 2012 г. са подадени 49 заявки за разкриване на нови 2121 работни места.
Подалите заявления за включване в Проекта лица са 3585. През годината в различни
квалификационни обучения са включени 2987 лица, като успешно приключилите са 2974
лица. Започналите работа през 2012 г. са 2746 лица, а 1521 лица са приключили участието
си в Проекта поради изтичане на субсидирания период.
Достигнатите показатели по проекта в трите области от региона са следните:
Област Бургас – разкрити 1663 работни места, 1780 включени в обучение
безработни лица
Област Сливен – разкрити 1766 работни места, 1965 включени в обучение
безработни лица
Област Ямбол – разкрити 876 работни места, 1033 включени в обучение
безработни лица
Проект „Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент I”
При информирани 3684 лица по Проекта към 31.12.2012 г. са подадени 1782
заявления за обучения (1248 за професия „Сътрудник в малък и среден бизнес” и 534 за
професия „Сът-рудник в бизнес услуги”), като 1165 са включените в обучения лица – 858 и
307 съответно в двата вида обучение. Успешно завършилите обучение са 1148 д. (851 за
професия „Сътрудник в малък и среден бизнес” и 297 за професия „Сътрудник в бизнес
услуги”).
Към края на 2012 г. 404 безработни лица са преминали консултиране, като 140 от тях
са успешно завършили и обучение с ваучери по една от двете професии.
Към текущия момент на практика по Компонент I на схемата се включват лица,
желаещи консултиране и се приемат бизнес-проекти за самостоятелна стопанска дейност,
изготвени от лицата успешно преминали обучение и/или консултиране.
Схема BG051PO001-1.1.11 "Подкрепа за заетост"
Проектът осигурява заетост, преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара
на труда. Бизнесът е стимулиран под формата на субсидия за възнаграждения и се
инвестира в знанията и уменията на наетите безработни, като им се осигурява обучение по
ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.
Периодът за заетост на безработни лицата е от 6 месеца до 12 месеца.
От стартиране на проекта, след 27.07.2012г., изпълнението на основните показатели
към 31.12.2012г. за ДРСЗ Бургас е следното:
Общия брой на подадените заявления от работодатели е 746 бр., в т.ч. от реален
сектор – 713. Заявените свободни работни места по подадените заявления са общо 3906, в
т.ч. от реален сектор - 2137, а лицата получили посреднически услуги са 3595. С най-голям
дял за изпълнение на този показател са ДБТ Нова Загора, ДБТ Ямбол и ДБТ Айтос.
Сключени са 123 рамкови договори с работодатели. Преобладаващо място отново
има реалния сектор – 102 броя. Най-значителен е делът на сключените договори от ДБТ
Нова Загора - 49, ДБТ Сливен – 26 и ДБТ Ямбол – 24 броя.
Включени в заетост лица по сключени договори са 794, в т.ч. 370 лица от реален
сектор.
От включени в заетост лица преобладават продължително безработни - 220 лица;
младежи до 29 годишна възраст – 191 лица; лица над 50 години –153 и други безработни –
222 лица. По образователен ценз най-голям е делът на лицата с начално и основно
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образование – 443 лица.
Изразходваните средства за реализация на проекта към 31.12.2012г. е в размер на
257615 лева, като от тях за наети лица сумата е 230309 лева, а за наставници по обучение на
заетите лица – 27306 лева.
Схема BG051PO001-1.1.12 “Първа работа"
Във връзка с реализацията на проект „Първа работа” на ОП „Развитие на човешките
ресурси” в ДРСЗ и ДБТ - регион Бургас към 31.12.2012 г., са постигнати следните
резултати:
От стартиране на проекта през м. октомври са заявени общо 1546 работни места от
128 работодатели. Закрити са 665 работни места по искане на работодатели.
Поради достигане на индикаторите за обучение срещу ваучери и заетост, считано от
16.11.2012 г. е преустановено набиране на заявки за разкриване на работни места по
проекта.
Работодатели, сключили договори за заетост по проект „Първа работа” – 101.
Заявления за участие в проекта са подали 950 безработни лица.
Издадени са ваучери за обучение по проекта на 278 лица.
Включени в обучение общо 277 лица, в т.ч.:
- 211 лица от всички ДБТ в региона са включени в обучение по ключови
компетентности, които представляват 76 % от всички включени в обучение лица;
- 66 лица от ДБТ Сливен и ДБТ Ямбол са включени в обучение за професионална
квалификация. Предвид вида и продължителността на обученията за професионална
квалификация, в ДБТ Ямбол и ДБТ Сливен обученията не са приключили.
Успешно завършили обучение по ключови компетентности – 200 лица (95% от
включените лица), като от тях 139 лица (70%) са включени в заетост.
Най-голям е делът на включените и завършили обучение лица от ДБТ в Бургаска
област – ДБТ Бургас (94 лица, успешно завършили обучение и 56 – включени в заетост),
ДБТ Айтос (32 лица, успешно завършили обучение и 27 – включени в заетост) и ДБТ
Карнобат (19 лица, успешно завършили обучение и 17 лица – включени в заетост).
Разпределението на обучаваните лица по възраст и образователна степен е следното:
177 лица (64%) са на възраст до 24 години, а 100 лица (36 %) са на възраст от
25 г. до 29 г.
30 лица (11 %) са с образование, по – ниско от средно;
217 лица (78 %) са със средно образование;
30 лица (11 %) са с висше образование.
По Приоритетна ос 2, област на интервенция 2.1 и 2.2.
Схема 2.1.12 „Адаптивност”
От началото на действие на схемата до 31.12.2012 г. общо за региона на Д”РСЗ”
Бургас 894 заети лица са подали заявление за включване в обучение по схемата
„Адаптивност”, като от тях:
● жени – 411;
● за придобиване на степен за професионална квалификация – 514 лица;
● за част от професията – 380 лица;
Работодателите, подали декларации за включване в проекта са 34 и всички са
одобрени. Лицата, получили ваучери за включване в обучение и започналите такова са 696
д. чрез следните Д”БТ”: Айтос - 10 бр., Бургас - 303 бр., Д”БТ” Нова Загора – 8 бр. и Д”БТ”
Ямбол – 375 бр.
Към 31.12.2012 г. успешно са завършили обучение 674 лица, като са придобили нови
знания и професионални умения, отговарящи на все по-високите изисквания за запазване на
222

работните места. От тях жените са 292, на възраст до 29 г. са 200 д., а над 50 г. са 136 лица.
От всички завършили обучение 375 д. са за придобиване на степен на професионална
квалификация, а 299 – за част от професия.
Изплатените средства по схемата към деветте месеца на 2012 г. са общо 534815 лв.,
от които 245768 лв. за осребряване на ваучери за обучение, 284816 лв. за стипендии на
курсистите и 4231 лв. за възстановяване на средства за транспорт на обучаемите.
На практика дейностите по включване в обучение приключиха през м. Юли, а
провеждането на обучение - през м. Септември. Към текущия момент обучаващите
институции за предявили всички ваучери за обучение, последните стипендии на курсистите
за м. Септември са изплатени и оставащите дейности са по осребряването на ваучери и
верификацията на разходите.
Схема BG051PO001 - 2.1.11 „Аз мога”
От стартиране на схемата в Д”БТ” от Бургаски регион са приети общо 7084
заявления от заети и самонаети лица за включване в схема „Аз мога” – 2062 за
професионална квалификация и 5022 за ключови компетентности. Завършилите обучение
лица, за които са внесени искания за осребряване на ваучерите, са 3788. Изплатените
средства по проекта за ДРСЗ Бургас са 2 378 945 лв., от които 727 775 лв. за професионална
квалификация и 1 651 170 лв. за обучение по ключови компетентности.
Схема BG051PO001 - 2.1.13 „Аз мога”
В периода 01.09.2010 г. – 30.09.2010 г. в Д”БТ” от региона са постъпили общо 2965
заявления по схема 2.1.13, от които 1199 за професионална квалификация. Завършилите
обучение лица, за които са внесени искания за осребряване на ваучерите, са 2176.
Изплатените средства по проекта за ДРСЗ Бургас са 1066250 лв. – 528000 лв. за
професионална квалификация и 538250 лв. за обучение по ключови компетентности.
Включените в обучение лица общо по двете схеми за региона са 6214.
Схема 2.1.14 „Аз мога повече”
За двете сесии на прием на документи по схема „Аз мога повече” в Д”БТ” от
Бургаски регион са приети общо 15 074 заявления от заети и самонаети лица за включване в
обучение, съответно – 7191 за първа и 7883 за втора сесия на прием. От подадените
заявления 7957 са желаещите за включване в обучение за придобиване на професионална
квалификация и 7117 за обучение по ключови компетентности. Към 31.12.2012г.
одобрените лица за получаване на ваучери са 10 669, от които включени в обучение са 4
684, а завършилите са 3 227 лица.
Изплатените средства по проекта за ДРСЗ Бургас са 1 833 200 лева, от които 1 021
950 за обучения за придобиване на професионална квалификация и 811 250 за обучения по
ключови компетентности.
През 2012г. на провеждащите се обучения са извършени общо 1 977 проверки от
служители от ДРСЗ и ДБТ, на които са изготвяни констативни протоколи.
Проект „Ново начало – от образование към заетост”, схема „Създаване на
заетост на младежи чрез осигуряване на възможност за стаж”
За 2012 год. са подадени 778 заявки от работодатели, с които са обявени 1209
свободни работни места (СРМ). Общият брой заявени СРМ от стартирането на проекта е
1412.
За периода са сключени 349 договора за заетост с работодатели, за включване в
проекта на 312 безработни младежи, като към действащи договори са подписани 53 анекса
за наемане на 88 лица.
От стартирането на проекта до 31.12.2012 год. са сключени 436 договора за заетост,
както и 54 анекса, за включване на 748 безработни лица. Сключени са трудови договори с
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721 лица.
По-голям дял са заетите младежи с висше образование – 367 лица, докато броя на
реализираните младежи със средно образование е 354.
Проектът се реализира по-добре на територията на областните ДБТ Бургас, Сливен и
Ямбол.
От останалите бюра, с най-добри резултати с оглед на икономическото състояние на
региона, наличието на подходящи безработни лица и работодатели е ДБТ – Нова Загора,
като от стартирането на проекта до 31.12.2012 год. са сключени 45 договора за заетост и 6
анекса към действащи договори, за 74 лица.
За популяризиране на проекта и повишаване на определените резултати са
предприети следните мерки:
•
Периодично провеждане на информационни събития и срещи с безработни
младежи, попадащи в целевата група;
•
Акцентиране върху проект „Ново начало – от образование към заетост” при
провеждане на ежемесечните пресконференции.
•
В ДБТ от региона са определени персонални контролни показатели на
трудовите посредници.
•
На Директорите на ДБТ от региона са определени персонални контролни
показатели.
•
Изготвен е план за действие с конкретни стъпки, срокове и отговорници.
Схема 2.2.01 „По-близо до работа”
От стартирането на Проекта от месец октомври 2011 г. в Дирекции „Бюро по труда”
от региона на ДРСЗ Бургас до 31.12.2012 г. са консултирани 20983 търсещи работа лица – с
най-голям дял се откроява ДБТ Сливен с 11169 консултации, следват ДБТ Бургас - 4623 и
ДБТ Ямбол - 2509, най-малък брой имат ДБТ Карнобат - 247 и ДБТ Нова Загора – 205.
С цел популяризирането на Проект „По-близо до работа” за през месеците април-май
и октомври–ноември 2012 г. се проведоха информационни дни, на които присъстваха общо
178 работодателя. Разпределението им по ДБТ е следното - ДБТ Айтос – 30, ДБТ Ямбол и
ДБТ Нова Загора – 27, ДБТ ЮГ Бургас – 25, , ДБТ Сливен – 22, ДБТ Бургас – 21, ДБТ
Карнобат – 14 и ДБТ Елхово – 12 работодателя.
За участие в Проект „По-близо до работа” в Дирекции „Бюро по труда” от региона са
подадени 96 заявления от работодатели за 423 лица, в т.ч. 285 заети лица. Най-голям е делът
на ДБТ Бургас с 46 работодателя за 167 лица, следва ДБТ ЮГ Бургас 1 работодател за 156
заети лица, ДБТ Ямбол 10 работодателя за 30 лица, ДБТ Айтос 18 работодателя за 28 лица.
Най-малко заявления за участие по проекта са постъпили в ДБТ Елхово 3 работодателя за 4
лица и ДБТ Карнобат 3 работодателя за 3 лица.
Одобрените от Агенцията по заетостта за включване в проекта са 79 работодателя за
423 лица, от които 285 са заети.
Към края на 2012 г. по проекта има сключени 63 договора за 167 лица, от които 62 са
заети. С най-голям принос е ДБТ Бургас – 30 договора за 100 лица, следвани от ДБТ Ямбол
5 договора за 20лица, ДБТ Нова Загора 5 договора за 19 лица, ДБТ Айтос 14 договора за 17
лица. До момента единствено ДБТ ЮГ Бургас няма сключен договор, но тече процедурата
по сключване на 1 договор за 156 заети лица.
Към края на 2012 година има подадени документи за участие по проекта и са
одобрени от Агенцията по заетостта общо от 23 работодателя за 233 лица, с които предстои
сключването на договор.
Към края на 2012 година в изпълнение на Процедурата по Проекта са изплатени
общо 55990.91 лв., от които 42504.18 лв. за транспортни разходи и 13486.73 лв. за
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проведени въвеждащи/надграждащи обучения на новонаети/заети лица.
3. Реализация на програми, мерки и обучение на възрастни
В условията на икономическа криза субсидираната заетост е една от възможностите
за устройване на работа на безработни лица и намаляване на разходите за труд на
работодателите.
През 2012 г. в мерките за обучение и заетост са включени 664 безработни лица
(65.23% от определените натури), от тях 492 лица в нова заетост. Усвоеният финансов
ресурс e в размер на 889228 лв. (61.8 %).
По програми и проекти за заетост и обучение през 2012 г. е субсидирана заетостта на
2140 лица, като нововключените от началото на годината са 1889. По проекти за обучение
са включени 582 лица. Общо изплатените средства по програми и проекти за обучение и
заетост са 4 328 558 лв. – 93,19 % от плана.
През 2012 г. продължи изпълнението на стартиралата през 2009 г. като антикризисна
мярка Национална програма „Нова възможност за заетост”, предназначена за лица,
загубили работата си вследствие на икономическата криза. За отчетния период по
Програмата работят общо 131 лица, от които 59 нововключени. Изплатените средства са
97,36 % от определените и възлизат на 218 517 лв.
Паралелно с възможностите, предоставяни за квалификация на безработни и заети
лица по различните схеми по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, се
реализират и квалификационните услуги за безработни лица, извършвани от ДП „Българогермански център” по Проект „Повишаване възможностите за заетост на безработни лица
чрез качествено професионално обучение”. Включените в обучение лица през годината са
260, от които 220 безработни лица и 40 обучаващи на възрастни. Изплатените средства в
рамките на 2012 г. са 301 732 лв. или 78 % от определените в плана.
През 2012 г. с реализацията на Националната програма „Асистенти на хора с
увреждания” се разкриват субсидирани работни места за предоставянето на социални
услуги за удовлетворяват потребностите на широк кръг лица в неравностойно положение в
обществото. Програмата има силен социален ефект за подобряване на качеството на живот
на хората с увреждания. Определеният финансов ресурс. за реализацията й през 2012 г е в
размер на 953 389 лв. за субсидиране на 357 работни места. През отчетния период в
програмата са включени 374 лица при изплатени средства в размер на 924433 лв. (97 %).
Подкрепа на младежи до 29-годишна възраст
Дейностите, предвидени в специализираните програми и мерки, насочени към
групата регистрирани в Д”БТ” младежи до 29 годишна възраст, целят подобряване на
достъпа на тази група до трудовия пазар чрез придобиване или повишаване на
квалификацията, стажуване или чиракуване на субсидирани работни места. Липсата на
образование и трудов опит при голяма част от тях допълнително затруднява реализацията
им на пазара на труда. За отчетния период икономическата криза оказва допълнително
неблагоприятно въздействие върху пазара на труда, като това въздейства негативно и върху
тази рискова група.
През отчетния период са реализирани следните програми и Проекти:
Програма „Старт на кариерата”:
През 2012 г. продължиха работа 64 лица, назначени по Процедури 2011 г., чиято
заетост приключи през първото деветмесечие на годината. На 23.07.2012 г. стартираха
Процедури 2012 на Програмата. Общият брой на младежите, подали в периода 23.07. –
17.08.2012 г. заявление за участие в ДБТ Бургаски регион е 242. В заетост на работните
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места по Процедури 2012 г. са включени 40 младежи. Изплатените средства през годината
са 222 170 лв. (73,4 % от плана).
През 2012 г. продължи действието на мерките за стимулиране на работодателите да
наемат безработни лица до 29-годишна възраст.
По насърчителните режими – чл. 36, ал. 1 и чл. 36, ал. 2 през отчетния период е
осигурена заетост на 175 нововключени младежи – 158 по чл.36, ал.1 (77,8 3% от
планираните натури) и 17 по чл.36, ал.2 (24,29 % от плана), а изразходваните средства за
субсидиране на заетостта са в размер на 131 524 лв. – 47,61 % от определени 500 876 лв.
Изпълнението на плана за региона по чл.36, ал.2 е обусловено от липсата на регистрирани
безработни лица от целевата група.
Подкрепа на безработни лица с увреждания
За 2012 г. Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с
трайни увреждания се реализира при следните параметри: осигурена е заетост на 131 лица,
от които 33 нововключени (107,38 % изпълнение на натуралните показатели) при
изразходвани средства 433 234 лв. – 93,11 % от определените 465 304 лв. Към тази уязвима
група на пазара на труда са насочени и насърчителните режими за стимулиране на
работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания. През годината по чл.52,
ал.1 и ал.2 са работили общо 90 лица, от които 46 нововключени. Изплатените средства са
64,61 % от плана по чл.52, ал.1 при 73,77 % изпълнение на планираната заетост по мярката,
а по чл.52, ал.2 – изплатените средства са 89,8 % спрямо плана при 102,27 % изпълнение на
заетостта.
Подкрепа на неактивни лица
Дейностите по НП “Активиране на неактивните лица” в Бургаски регион през 2012
година са се осъществявали от 8 медиатора – трудови посредници, които работят в следните
Дирекции „Бюро по труда”: ДБТ Айтос – 1, ДБТ Бургас, филиал Меден рудник – 1, ДБТ
Нова Загора – 2 (един в ДБТ Н. Загора и един във филиал Твърдица), ДБТ Сливен – 2 (1 в
ДБТ Сливен и 1 във филиал кв. Надежда), ДБТ Ямбол – 1 и ДБТ Юг – Бургас, филиал
Средец - 1.
През отчетната 2012 година са проведени четири информационни кампании “Ела и
се регистрирай в ДБТ”, като най-голям принос за тази дейност имат ДБТ Айтос – 3 и ДБТ
Юг - Бургас - 1. На тези кампании са присъствали 115 неактивни лица.
Проведени са 2057 неформални срещи с неактивни лица, от които 2017
индивидуални. Организирани са 41 групови срещи, на които са присъствали 488 лица.
За същия период медиаторите са провели 43 срещи с 13 организации, като най-голям
е делът на НПО - 26.
През отчетния период ромските медиатори са провели девет срещи с работодатели за
предлагане на профили на бенефициентите по програмата, една със социални партньори и
три с други организации.
В резултат на работата на медиаторите през 2012 г. в Дирекции ”Бюро по труда” са
устроени на работа 217 лица , в т.ч. 146 лица са включени в програми и мерки за заетост.
Социална интеграция на лица с риск от социално изключване
За отчетния период по Национална програма „От социални помощи към осигуряване
на заетост” са стартирали всички одобрени проекти съгласно ЛКП. За 2012 г. са одобрени
29 проекта за 496 работни места и 435 работните места за “аварийни дейности” в периода
януари-март и 221 работни места в периода ноември-декември 2012 г. Определените от АЗ
средства за 2012 г. за финансиране на програмата са 1 476 676 лв. Реализацията на
програмата води до намаляване на броя на пасивните потребители на социални помощи и
на категорията “продължително безработни”. Изплатените средства за отчетния период са 1
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452 055 лв. или 98,33 % от определените.
Развитие на регионалния подход при изпълнение на програми за заетост и
професионална квалификация
През 2012 г. на територията на Д”РСЗ” Бургас се реализират 3 програми за 133 лица
в следните общини:
1.
“Регионална програма за заетост в общините Тунджа, Ямбол, Стралджа,
Елхово и ОА-Ямбол:
•
„Общополезни дейности в община Тунджа” – за 20 лица
•
„Общо полезни дейности в община Ямбол" – за 20 лица
•
„Поддържане на четвъртокласна пътна мрежа в община Стралджа” – за 15
лица,
•
„Поддържане на четвъртокласна пътна мрежа в община Елхово” – за 10 лица,
•
„Общо полезни дейности по програмата на Областна администрация Ямбол”
– за 16 лица,
2.
“Регионална програма за заетост в общините Средец, Малко Търново и
Царево:
•
„Общополезни дейности на Националния археологически резерват „ДеултумДебелт” Средец – за 10 лица,
•
„Общо полезни дейности в община Малко Търново" – за 6 лица
•
„Общо полезни дейности в община Царево" – за 6 лица
3.
“Регионална програма за заетост в общините Котел, Нова Загора и
Твърдица:
•
„Поддържане на четвъртокласна пътна мрежа в община Твърдица – за 5 лица,
•
„Общо полезни дейности в община Котел" – за 10 лица
•
„Общо полезни дейности в пенсионерските клубове в селищата на община
Нова Загора” – за 15 лица
Програмите за заетост на територията на Д”РСЗ” Бургас стартираха поетапно до края
на м.май. За отчетния период чрез регионалните програми е субсидирана заетостта на 155
лица, като изплатените средства са 284 018 лв. или 96,72 % от определените 293 664 лв.
В зависимост от спецификата на общините регионалните програми за заетост са с
различна насоченост, като общото са периода на действие и целевите групи, включени в
програмите.
4. Развитие на социалния диалог на регионално и местно ниво при изпълнение на
политиката по заетостта
Директорът на ДРСЗ Бургас и директорите на ДБТ от област Бургас през м.
септември и м. декември участваха в работна среща с министъра на труда и социалната
политика г-н Тотю Младенов в областна администрация Бургас, съвместно със структурите
на АСП по въпросите на социалната политика.
Директорът на ДРСЗ Бургас и директорите на ДБТ от област Бургас участваха в
организираната от ДРСЗ Бургас традиционна работна среща с представителите на
работодатели от туристическия бранш. На участниците бяха предоставени информационни
материали за програмите и мерките за заетост и действащите схеми на ОП „РЧР”. На
срещата присъстваха представители на 12 водещи работодатели в сферата на туризма,
представители на социалните партньори – синдикати, БТПП, ТИК, членове на Комисията за
заетост към областния съвет за регионално развитие, представители на медиите и други.
Изнесени бяха презентации на тема: „Пазара на труда в сферата на туризма през 2011год.
Очаквания за 2012г. Наличие на човешки ресурс за задоволяване потребностите на
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работодателите” и „НПДЗ 2012година и ОП „РЧР”.
През периода директорите на ДБТ системно са провеждали срещи с ръководствата
на общинските администрации във връзка с обсъждане на съвместната работа по действащи
програми и проекти и кандидатстването на Общините по схема „Развитие”, «Подкрепа за
заетост», «Ново начало – от образование към заетост» на ОП ”РЧР”, като се обсъждат
процедурите и сроковете по подбора и наемането на лицата.
Ежемесечно се провеждат и срещи с директорите на териториалните структури на
АСП и Инспекцията по труда по повод обмен на информация за търсещи работа лица и
работодатели, а така също и в провежданите традиционни съвместни пресконференции.
Продължава ползотворното сътрудничество и взаимопомощ със структурите на
синдикалните организации КТ «Подкрепа» и КНСБ. Представителите на синдикатите се
уведомяват своевременно за старта и реализацията на схемите по ОП «РЧР». Предоставени
са им информационни материали и диплянки. Обърнато е специално внимание на схемите
насочени към младежи до 29 год. възраст.
През периода директорите на ДБТ са провели срещи с представители на
неправителствени организации. Обсъждани са въпроси свързани с изпълнението на
активната политика и с реализиране на схемите по ОП ”РЧР”.
Социалното партньорство на Дирекция „Бюро по труда” се реализира основно чрез
работата на Съвета за сътрудничество към ДБТ и участие в Комисията за заетост към
областния съвет за регионално развитие. Съветите за сътрудничество към ДБТ работят в
пряко партньорство с ръководствата на ДБТ,
като по този начин се осигурява подкрепа
и прозрачност при реализирането на активната политика и съдействие за нейното
изпълнение. Представителите на социалните партньори участващи в заседанията, активно
се включват при обсъждане на темите и при вземането на решения.
През 2012 год. са проведени общо 54 заседания на Съветите за сътрудничество към
дирекциите ”Бюро по труда” регион Бургас.
На проведените заседания на Съветите за сътрудничество е извършено следното:
•
ДБТ информира членовете на СС за сключените договори от одобрените от
СС работодатели, кандидатствали за ползване на преференции по ЗНЗ по последна
процедура.
•
Запознаване с актуални схеми по ОП «РЧР» - «Ново работно място» и «На
път».
•
Разглеждане и оценяване на постъпилите заявления от работодатели за
ползване на насърчителни мерки по реда на ЗНЗ.
•
Разглеждане и оценка на постъпилите в ДБТ проекти по НП «ОСПОЗ»
процедура 2013година за съответствие с месните приоритети по критерии за
целесъобразност и допълняемост.
•
Предоставяне на информация за резултатите от дейността от ДБТ по
изпълнение на активната политика.
•
Разглеждане на проект на община Приморско по проект «Красива България»,
мярка 02-02 «Спешно подпомагане на социални домове, включващо ремонт на дом за
възрастни хора с физически увреждания» в с. Ясна поляна.
•
Разглеждане на проект на община Твърдица по проект „Красива България”за
Реконструкция на здравна служба в Дом за възрастни с умствена изостаналост и Дом за
възрастни с психични разстройства в гр. Твърдица.
През периода СС към дирекция "Бюро по труда" осъществяват пряко наблюдение и
контрол върху провежданата политика по заетостта в региона. През годината няма
планирани заседания, които да не са проведени.
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През периода в областните градове – Бургас, Ямбол и Сливен са проведени
заседания на комисиите за заетост към Областните съвети за развитие във връзка с
реализацията на Програма „Старт на кариерата”, Национална Програма „От социални
помощи към осигуряване на заетост” процедура 2013 год. Приемане на предложенията за
държавен план – прием по професии на РИ на МОН за 2012 год.
През м. ноември 2012 год. в заседателната зала на областна администрация Сливен
се проведе заседание на постоянната комисия по заетост за представяне на актуални схеми
по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Презентирани бяха възможностите на грантова схема за заети лица „На път”, грантова
схема за безработни лица „Ново работно място” и схема „Ново начало – от образование към
заетост” и схема „По-близо до работа”.
5. Посреднически услуги
5.1. Активизиране на трудовото посредничество
Съществено значение за ефективното трудово посредничество на пазара на труда и
постигане на високо качество на предлаганите от Дирекциите „БТ” услуги има дейността по
обслужване на работодатели. Поддържането на редовни контакти с работодатели беше
приоритетна задача в дейността, като за отчетния период са проведени 10 060 срещи с
работодатели. При осъществяването им проактивно се предоставяха профили на подходящи
за дейностите на фирмите ТРЛ, организираха се интервюта на работодатели с ТРЛ. При
провежданите срещи работодателите биваха информирани и консултирани по активни и
предстоящи схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, предоставяха
им се кратки информационни материали, а при изявен интерес към определена схема –
комплект документи за кандидатстване. Срещите с работодателите бяха използвани и за
набиране на прогнозна информация за промените в местния трудов пазар.
За постигане на добри резултати на първичния пазар на труда значително спомага и
стриктната организация за своевременна селекция, подбор и насочване на подходящи
търсещи работа лица, след обявяване на свободните работни места в Д”БТ”. До конкретни
резултати водят и положените усилия от страна на трудовите посредници за подпомагане на
лицата за самостоятелно търсене на работа и предлагането на алтернативна заетост.
Като резултат от успешното партньорство между Д”БТ”, работодатели и ТРЛ, през
отчетната година се проведоха 8 трудови борси, като всички са специализирани. Три от тях
бяха с насоченост към туризма (Д”БТ” Бургас, Д”БТ” Айтос, Д”БТ” Поморие) и 1 към
селско стопанство (Д”БТ” Ямбол - Стралджа) и четири - към младежите до 29 г. възраст. В
борсите взеха участие 75 работодатели, които обявиха 1140 свободни работни места.
Мероприятията бяха посетени от общо 1812 търсещи работа лица. Започнали са работа 1140
безработни лица, от които 785 регистрирани в Д”БТ”. Постигната е 100%-на усвояемост на
работните места.
В годишния план на Д”РСЗ” Бургас са заложени следните бройки за първичен пазар:
Заявени СРМ – 10500; Устроени на работа – 8400 лица
През отчетната година са заявени на първичен пазар на труда 13748 свободни
работни места. Благодарение на много голямата активност през цялата година на трудовите
посредници, директорите на ДБТ и н-к отделите и приложеното проактивно поведение
спрямо работодателите този показател от плана беше преизпълнен с висок процент, а
именно – изпълнение 130.93%. На разкритите работни места са устроените на работа 12000
лица, т.е. показателят е изпълнен 142.86%.
Общата динамика на пазара на труда и по-точно на разкритите работни места
показва значително влияние на сезонния фактор. В Бургас и Айтос тя е в сферата на
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туризма и работните места се разкриват предимно през първото шестмесечие, а в Сливен и
Ямбол – в сферата на преработвателната промишленост и работните места се разкриват
през септември и октомври.
Най-много заявени СРМ има в Д”БТ” Бургас – 4914, следвана от Д”БТ” Сливен –
2430 СРМ, Д”БТ” Ямбол 1909 СРМ и Д”БТ” Айтос 1603 СРМ.
Всички ДБТ от региона, с изключение на едно са преизпълнили годишния план по
този показател. Най-висок процент изпълнение е достигнат в Д”БТ” „ЮГ” Бургас – 152.67%
, Д”БТ” Бургас – 148%, Д”БТ” Айтос – 138.19% и Д”БТ” Карнобат – 138.15%.
Изпълнението на Д”БТ” Елхово е 100%.
През отчетния период са устроени на работа 12000 безработни лица. Най-много
устроени на работа лица отчитат Д”БТ” Бургас – 3875 лица, Д”БТ” Сливен – 2172 лица и
Д”БТ” Ямбол – 1727 лица и Д”БТ” Айтос – 1599 лица. Този показател е преизпълнен от
всички Д”БТ” от региона. Най-висок процент изпълнение е достигнат в Д”БТ” „ЮГ” Бургас
– 160.60% и Д”БТ” Бургас – 159.47%, следвани от Д”БТ” Карнобат – 156.35% и Д”БТ”
Айтос – 150.85%.
Усвояемостта на работните места на първичния пазар на труда бележи добри
стойности, които са резултат и от увеличаване на броя на регистрираните безработни с опит
и квалификация. Средната усвояемост, постигната през 2012 г. е 87.29%, при планов
показател от 80%.
Най-много СРМ на първичния пазар са разкрити през месеците Март-Май, като
пикът е през месец Април (2030 СРМ). По отношение на устроените на работа най-добри са
резултатите през Май (2350).
5.2. Разширяване на сътрудничеството с частни трудови посредници
През отчетната 2012 г. няма сключени нови споразумения за сътрудничество и
съвместна дейност с частни трудови посреднически фирми от Д”БТ”. Към момента в
региона са сключени общо 7 споразумения с частни посредници.
5.3. Повишаване качеството на посредническите услуги
Прилага се индивидуален подход при обслужване на безработните лица, изразяващ
се в изготвяне на оценка за възможностите и план за действие, проактивно предлагане на
профили на работодателите. Следи се за пълнотата и актуалността на информацията в
зоните за самоинформиране, с което се осигурява осведомеността на клиентите на Д”БТ” за
предлаганите услуги, включително и за участие по схемите на Оперативната програма
„Развитие на човешките ресурси”.
Усилията на трудовите посредници бяха насочени и към групите безработни, които
са в неравностойно положение, като насърчаваха социалната им интеграция и
възможностите им за включване в пазара на труда.
Проведени са групови мероприятия за професионално информиране и консултиране,
както и групови срещи с новорегистрирани лица за запознаване с услугите, предлагани от
Д”БТ”. В тях са включени 2146 лица. Основна цел на тези мероприятия е подпомагане
изграждането на по-ефективно поведение на клиентите на Д”БТ” на пазара на труда.
5.4. Специфични действия на трудовите посредници в случаи на масово
освобождаване на работници и служители
През отчетния период в Д”БТ” от региона са получени 8 уведомления за масови
уволнения на 282 лица. Само 2 от тези масови уволнения са за повече от 50 лица, а именно:
ДБТ Сливен - „Лукском“ ЕООД – 53 лица;
ДБТ Нова Загора – „Мина БАЛКАН“ АД – 70 лица.
Реално са освободени от работа 78 лица. „Лукском” ЕООД са освободили с 45 лица
по-малко от посочените в уведомителното писмо.
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Никое от извършените масови уволнения през периода не надвишава 100 лица.
При получаване на уведомления за предстоящи масови уволнения се сформират
екипи, които провеждат срещи с ръководството на фирмата, и обсъждат причините за
масовото уволнение, броя на лицата, които предстои да бъдат уволнени и техните служебни
характеристики, възможностите за бързото им устройване на работа или пренасочване към
друг работодател със сходна дейност или включването им в подходящи курсове за
обучение.
Сформира се екип по чл. 25, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта. Провеждат
се срещи с лицата, подлежащи на освобождаване. На тях те се запознават с правата им при
извършване на масови уволнения, с услугите, които предоставя Дирекция ”Бюро по труда”,
възможностите за включване в програми и мерки за заетост и обучение по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”.
5.5. Защита на регионалния трудов пазар
В Д”БТ” от региона са постъпили искания от работодатели за издаване на
разрешения за работа на 57 чужденци, по които в определените срокове са изготвени
становища и са изпратени в АЗ. Всички постъпили искания се завеждат в Дневник-Регистър
на исканията за издаване на разрешения за работа на чужденци в Република България на
Д”БТ”.
След получаване на издадените от АЗ разрешения за работа на чужденци в Р
България или откази за издаване на разрешения също се отразяват в горепосочения
Дневник.
През отчетния период в Д”РСЗ” са получени от Агенцията по заетостта 54 копия на
разрешения за работа на чужденци (в т.ч. 22 издадени нови и 32 разрешения с продължен
срок). След завеждането в дневник-регистъра, същите се изпращат до съответната
дирекция.
5.6. Дейности по Десетилетието на ромското включване
Дирекции ”Бюро по труда” от региона работиха активно за социалното интегриране
на безработните лица от ромски произход и подпомагане на трудовата им реализация.
Резултатите от дейността по изпълнение на задачите, заложени в плана на Дирекция
”Регионална служба по заетостта” за изпълнение на Стратегията са следните:
В различни мероприятия и дейности за повишаване на конкурентноспособността на
ромите на пазара на труда са включени 2756 лица, при план 1753, т.е. изпълнението на този
показател е 157%.
Повишена е пригодността за заетост и квалификация на 1299 безработни роми, при
план 520. В курсове за мотивация за активно търсене на работа са включени 378 лица, а в
професионално ориентиране – 253 лица. В курсове за професионална квалификация са
включени 306 лица, при план – 45.
Осигурена е заетост на 1447 роми, от които на първичен пазар на труда са устроени
750 лица, по национална програма „ОСПОЗ” – 310 лица, а по ОП „РЧР” – 330.
5.7. Интеграция на страната на Европейския трудов пазар чрез изпълнение на
международни договори за износ и обмен на работна сила и Европейската мрежа за
заетост EURES
5.7.1. Изпълнение на международни спогодби
През отчетната година по Спогодбата между Израел и България за посредничество и
временна заетост на гражданите на двете държави, за работа в строителството са
информирани и консултирани 1114 лица, като най-голям е техният брой в Д”БТ” Айтос –
409 лица, Д”БТ” Бургас – 201 лица, Д”БТ” Сливен – 143 лица. Подали са документи 474
лица – в Д”БТ” Айтос – 329 лица, Д”БТ” Бургас – 57 лица. Най-голям е броят на заминалите
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на работа лица чрез Д”БТ” Айтос – 232 лица.
5.7.2. Европейска мрежа за заетост EURES
Тревожната ситуация на пазара на труда доведе до увеличаване броя на лицата,
проявяващи интерес към обявяваните чрез EURES мрежата работни места. През 2012 г. са
информирани и консултирани от EURES асистентите 1 119 лица.
Проведени са 12 информационни дни за търсещи работа лица: един информационен
ден в ДБТ Ямбол за популяризиране на мрежата EURES и 11 информационни
дни„Отворени врати”, като в ДБТ Айтос и Д”БТ” Карнобат са проведени по два
информационни дни. Дейността, насочена към работодателите включва 5 информационни
дни, проведени от Д”БТ” Айтос, Д”БТ” Сливен, Д”БТ” Бургас и Д”БТ” Карнобат (2 инфодни).
EURES съветникът от регион Бургас е участвал в информационното турне
„Европейски мрежи без граници” и в Кариерни дни на Бургаски свободен университет, в
информационно събитие „Младежта в движение”, съпътстващо провеждането на фестивала
„Spirit of Burgas”, както и в 2 международни трудови борси. Организирал е и осигурил
логистиката на проведения в гр.Бургас Европейски ден на труда - международна трудова
борса с насоченост в сферата на туризма, посетена от над 500 търсещи работа лица.
Информирал и консултирал е 191 ТРЛ и 41 чуждестранни работодатели. Презентирал е
мрежата EURES пред работодатели и ТРЛ на 4 информационни дни.
Съществува тенденция към завишаване на интереса към работните места в страните
от ЕИП. Основна пречка за реализацията на българските граждани на европейския пазар на
труда остава езиковата бариера, както и отдалечеността на европейските страни и
невъзможността за явяване на интервю.
Извършена е активна работа по огласяване на офертата и набиране на кандидати за
ягодоберачи за Испания. Одобрени са и са работили Испания през 2012 г. 9 лица от региона.
6. Повишаване ефективността от дейността чрез информационно, аналитично и медийно
осигуряване
Дейността по „Информационното обслужване” през 2012 год. беше насочена към
развитието и поддържането на информационната система на Агенцията по заетостта.
Ежедневно се обобщава и предоставя на ръководството на Д”РСЗ” Справка за
движението на безработните лица по ДБТ и по ДРСЗ, съдържа броя на регистрираните,
разбивка на входящия и изходящия поток, СРМ, броя на насочени към РМ и степента на
изпълнение на плановите показатели за съответния период.
Ежемесечно се обобщава месечната статистическа отчетност, справката за декадата
на ромското включване. След оповестяването на националните данни от АЗ предоставяме
обобщена информация за Д”БТ” от региона на социалните партньори. Поддържа се база
данни за пазара на труда в региона. Извънредните справки се изготвят и предоставят в
указаните за целта срокове. Актуализациите и Методическите ръководства за работа с
програмните продукти своевременно се изпращат до Д”БТ” от региона. Оказва се
методическа помощ на Д”БТ” при работа с тях.
Във връзка със сключен договор между АЗ и БТК АД във всички Д”БТ” и филиали
от региона бяха подменени ADSL модемите и е осигурен Интернет достъп. Своевременно
се обработва входящата и изходяща електронна поща по предназначение. Всички
Директори на Д”БТ” имат подновен и настроен за ползване сертификат за електронен
подпис.
Ежеседмично се обобщават и разпространяват свободните работни места на
Първичен пазар и по Проект „Ново начало - от образование към заетост” в Д”БТ” от
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региона. Изпращат се списъците от проверката в НОИ за регистриран трудов договор.
Във връзка с ПМС № 53/02.03.2012г. за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на АЗ и извършеното преструктуриране на поделенията й, беше посетено ДБТ
ЮГ Бургас за проверка на съществуващата кабелна среда, настройка на компютърните
конфигурации и принтери за работа в локална мрежа, инсталация на електронни подписи за
потвърждаване на плащания, оказване на методическа помощ на работещите служители и
др.
Анализи и прогнози
Дейността “Анализи и прогнози” през 2012 г. е доминирана от пълноценното
използване на информацията, анализиране и прогнозиране на процесите определящи
развитието на регионалния трудов пазар, осъществяване връзките с обществеността.
Набирането, обработката и анализа на тази информация се осъществява за
разработка на материали за:
● състояние и тенденции в развитието на регионалния и националния пазар на труда;
● структурна характеристика на търсещите работа лица и предложените от работодателите места;
● данни за резултатите от работата на бюрата по труда.
Необходимата информация се получава чрез обработка основно на ежемесечната
вътрешна статистика на Агенцията по заетостта, както и на информацията предоставяна от
териториалните статистически бюра в Бургас, Сливен и Ямбол за демографските процеси,
за структурата и динамиката на заетостта и икономическите резултати по райони и общини
в отделните области.
Качествената и навреме предоставена информация за трудовия пазар е важно
условие при определяне приоритетите на регионалните и местни програми за заетост и
осигуряването на ресурсите свързани с обслужването на безработните от бюрата по труда,
поради което редовно се оказва методическа помощ на бюрата по труда. За целта през
периода са изготвени годишен анализ за 2011 г., анализ за периода Януари-Март 2012 г.,
Януари-Юни 2012 г. и Януари-Септември 2012 г., а в процес на изготвяне е този за цялата
2012 г. Изготвят се и месечни информационни бюлетини за Д”РСЗ”, и областите Бургас,
Сливен и Ямбол, които се ползват при съвместните пресконференции с регионалните
медии.
При възникнала необходимост се изготвяха и други материали, касаещи пазара на
труда, които се предоставят на вътрешни и външни потребители. На Д”БТ” от региона
своевременно се оказва методическа помощ по изготвянето на аналитичните материали и се
следи за навременното им представяне в Д”РСЗ”.
По утвърден график са изготвени и изпратени в Агенцията по заетостта 12 отчетанализи за изминал месец, 4 прогнози за движението на броя на безработните лица през
предстоящо тримесечие, които се представят в АЗ до 20-то число на месеца предхождащ
новото тримесечие. Освен тях при подготовката на материали за Директора на Д”РСЗ” при
участието му в Регионални съвещания в ЦА на АЗ се изготвят различни прогнози,
съобразени с исканата информация.
Наред с основната дейност, се осъществяват връзки с обществеността, чрез
осигуряване информация за състоянието и тенденциите в развитието на регионалния трудов
пазар на социалните партньори, средствата за масова информация и работодателите.
Коментират се въпроси и проблеми свързани със заетостта и безработицата. За резултатно
достигане на информацията до възможно най-голям брой хора се поддържат добри
взаимоотношения и сътрудничество, както с всички структурни звена в Д”РСЗ” и Д”БТ”,
така и с представители на медиите в региона.
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Д”БТ” Бургас, Сливен и Ямбол организират периодични съвместни
пресконференции на регионалните структури на АЗ, АСП и ГИТ. Д”РСЗ” изготвя обобщена
информация (информационни бюлетини) за съответната област и я предоставя на Д”БТ” с
цел информиране на обществеността за дейността на трите институции и за нови моменти и
проблеми в приложението на нормативната база, програми и проекти в социалната сфера.
7. Повишаване на административния капацитет за предоставяне на качествени
посреднически услуги чрез обучение на служителите
С цел повишаване на институционалния капацитет на служителите на Дирекция
”РСЗ” и Д ”БТ” от регион Бургас, през 2012 г. са проведени обучения, включени в Плана за
действие на АЗ, в които са участвали 38 служители от регион Бургас, както следва:
- Новости в нормативната уредба и актуални въпроси свързани с посредническата
дейност на ДБТ – 18 служители от ДРСЗ и ДБТ регион Бургас, с което натуралния
показател е изпълнен на 100 %;
- Усъвършенстване на социалните умения на служителите (психотренинг) Тренинг 1:
"Превенция на стреса на работното място" – в обучението са участвали 9 /девет/ служители
от ДБТ Бургас, при планирани девет участника.
- Усъвършенстване на социалните умения на служителите (психотренинг) Тренинг 2:
„Разрешаване на междуличностни и междугрупови конфликти в процеса на обслужване на
клиенти”. В обучението са взели участие 7 /седем/ служители от ДБТ Бургас.
- Дистанционно обучение: Качественото обслужване на клиентите на ДБТ - фактор
за ефективно трудово посредничество – обучение са преминали 4 /четири/ служители, в т.ч.
двама – от ДБТ Бургас и двама – от ДБТ Юг – Бургас. Изпълнението е 100%.
През периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. в обучения, работни срещи и семинари по
теми, извън включените в Плана за действие на Дирекция ”РСЗ” - Бургас са взели участие
общо 101 служители:
- работни срещи и форуми с насоченост изпълнение на EURES задачи, в т.ч. участие
и в международни форуми; ключови умения за работа с партньори в мрежата на EURES;
- работни срещи и семинари по проекти на ОП ''РЧР'';
- работна среща – дискусия за предлаганите посреднически услуги от страна на АЗ за
осигуряване на индивидуален подход, ориентиран от една страна към специфичните нужди
на уязвимите групи на пазара на труда, а от друга към ключовите работодатели в отделните
региони на страната;
- обучения и семинари, насочени към рисковите групи на пазара на труда по темите:
За достоен труд и по – добър живот без дискириминация, Създаване на единна система за
управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с
увреждания в България; Иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и
достоен живот на възрастните хора;
- обучение по проект ''Насърчаване стартирането на проекти за развитие на
самостоятелна стопанска дейност''; по схема ''Подкрепа за предприемчивите българи –
Компонент 1'' и по ''Нов шанс за успех'';
- обучения за служители от държавната администрация по ОП «Административен
капацитет»;
- задължителни обучения, организирани и провеждани от ИПА.
8. Повишаване качеството на контролната дейност
В изпълнение на утвърдения План за действие на ДРСЗ Бургас през 2012 година в раздел
VII „Подобряване на контролната дейност” са заложени извършване на 2 комплексни
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проверки и 7 тематични проверки на дейността на ДБТ. Изготвен и утвърден е график за
изпълнение на заложените проверки.
През периода, служители на ДРСЗ Бургас са извършили две комплексни проверки - на
дейността на ДБТ Елхово и ДБТ Бургас. Плана е изпълнен на 100%.
През месец април работна група определена със заповед № 41/19.04.2012год. на директора
на ДРСЗ Бургас извърши комплексна проверка на дейността на ДБТ Елхово. Проверявания
период е първо тримесечие на 2012год. Изготвеният от екипа доклад е изпратен за
запознаване и предприемане на действия за отстраняване на констатираните пропуски и
реализиране на отправените предписания. В срок, ДБТ докладва за предприетите мерки за
изпълнение на препоръките. Екипът извършил проверка е запознат с набелязаните мерки.
В изпълнение заповед № 61 от 14.06.2012 год. на директора на ДРСЗ, през второ
тримесечие работна група извърши комплексна планова проверка на дейността на ДБТ
Бургас по контролни карти за проверка, съгласно Методология за извършване на контролна
дейност в системата на АЗ, в периода от 26.06. до 02.07.2012год., както и проконтролира
изпълнението на препоръките дадени при извършената от експерти на ЦА на АЗ
комплексна проверка на ДБТ Бургас. За резултатите от проверката в срок е изготвен доклад.
Докладът е изпратен на ДБТ Бургас с указания за предприемане на спешни мерки за
изпълнение на препоръките и отстраняване на констатираните пропуски.
През периода при годишен план 7 тематични проверки са извършени 7 т.е. плана е изпълнен
100%. Извършените проверки са в ДБТ – Бургас, филиал „Меден рудник”, ДБТ Сливен,
ДБТ Нова Загора, Ямбол, Карнобат, отдел „Услуги по заетостта” Поморие към ДБТ Бургас,
отдел „Услуги по заетостта” Котел към ДБТ Сливен.
През годината е извършена последваща проверка за проконтролиране изпълнението на
направени препоръки за отстраняване на нередности и подобряване на работата във филиал
„Меден Рудник” на ДБТ Бургас. За резултата от последващата проверка е изготвен доклад,
който е предоставен на директора на ДБТ за сведение и изпълнение. Изготвен и представен
е в ДРСЗ План за действие за подобряване организацията на работа във филиал „Меден
Рудник” с конкретни срокове и отговорници.
Във връзка със заповед № 60 от 11.06.2012год. на директора на ДРСЗ Бургас екип от
служители на ДРСЗ посети ДБТ „ЮГ” Бургас за оказване на методическа помощ и
съдействие на служители в дирекцията в периода от 11-30.06.2012 год. В резултат на
посещенията е изготвено писмо до ДБТ с препоръки по видове дейности, с цел подобряване
организацията на работа.
9. Усъвършенстване на административната, планова и финансова дейност.
През 2012 година продължава изпълнението на финансово-счетоводната дейност и
стопанското обслужване на дирекциите, както и осъществяване на контрол по отношение
разходването на финансовите и материални ресурси.
След получаване на утвърдената Обобщена бюджетна сметка за 2012 година се разработиха
Разходни лимити за дирекциите от региона.
Ежемесечно за целите на контрола, след изготвянето на обобщения отчет за изразходваните
средства за региона се изготвят за всяка дирекция справки за изпълнението на разходите по
показател “Издръжка” като се анализира изпълнението и се прави съпоставка с
изразходваните средства за същия период на предходната година.
През отчетния период се изготвяха Обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета и
счетоводни отчети за всяка дирекция, обобщена оборотна ведомост и отчетни справки по
утвърден от Агенцията по заетостта образец и се осигуряваше ежемесечно актуална
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информация за усвояването на финансовите средства, изразходвани за реализация на
активната политика.
За обезпечаване на необходимите средства за дейността на дирекциите се изготвяха и
представяха в Агенцията по заетостта месечни заявки за средства и прогноза за следващите
два месеца.
Ежемесечно се изготвяха справки за изпълнението на утвърдените лимити за мобилни
телефони, като при наличие на преразход служителите възстановяваха дължимите суми.
В изпълнение писмо изх. № 9193/0319 от 14.08.2012 г. за реда и начина на отчитане на
разходите за командировки по схеми по ОП „РЧР”, по които конкретен бенефициент е
ГД”УЗ”, всеки месец се изготвяха справки и се контролираше спазването на определените
лимити за дневни и пътни разходи при извършване на проверки от служителите в
дирекциите.
При необходимост от спешни и неотложни ремонти на техника и автомобили, дирекциите
извършват разходи след предварително съгласуване с Д”РСЗ” и/или разрешение от
Агенцията по заетостта. През годината по постъпили докладни от ДБТ за извършване на
ремонти на служебни автомобили и техника в ДРСЗ бяха изготвени 51 броя становища. В
изпълнение на договор 90/21.06.2012 г. с фирма „Парафлоу комуникейшънс” ООД за
„Осигуряване на извънгаранционна поддръжка и ремонт на компютърни конфигурации и
периферни устройства за нуждите на АЗ” се извършиха 14 ремонта на копирни машини,
принтери, компютри и многофункционални устройства, на обща стойност 3362.00 лева.
През годината се осъществи контрол и се разходваха целесъобразно и ефективно
разрешените целеви средства за офис обзавеждане, закупуване на канцелерски материали,
офис консумативи, хигиенни материали и ремонт на техника за региона.
В изпълнение на Заповед № 2493 от 27.09.2012 г. на Агенцията по заетостта през периода от
09.10.2012 г до 26.10.2012 г., съгласно утвърден график в дирекциите от региона се проведе
годишна инвентаризация на активите и материалните запаси. За резултатите от
инвентаризацията се изготвиха инвентаризационни описи и сравнителни ведомости, като за
негодните за по-нататъшна употреба активи, комисиите изготвиха предложения за
бракуването им.
Към 31.12.2012 година изразходваните средства от дирекциите за осъществяване на
дейността са в размер на 6 372 094.33 лева, от които за:
o
§ Активна политика - 4 214 945.26 лева;
o
§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения – 1 316 697.81 лева;
o
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала – 182 549.92 лева;
o
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател – 398 558.27 лева;
o
§ 10-00 Издръжка - 259343.07 лева, които представляват 81.6% от изразходваните
средства за същия период на предходната година, като е отчетена икономия от 58 378 лева.
10. Добри практики в дейността по изпълнението на Плана за действие на Д”РСЗ” Бургас за
2012 год.
- С оглед подобряване на комуникациите между експертите по отделните схеми на ОП
„Развитие на човешките ресурси” в Д”РСЗ” Бургас и Д”БТ” от региона, своевременното
отчитане на постигнатите резултати, споделяне на добри практики, решаване на конкретни
казуси и оказване на методическа помощ е въведена практика ежеседмично, в определени
дни и часове чрез използване на програма Skype да се провеждат срещи/оперативки между
координаторите по схемите и специалистите от Д”БТ”;
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- Като продължение на споменатата по-горе практика, подобни срещи/оперативки се
провеждат всеки петък от Директора на Д”РСЗ” с Директорите на Д”БТ”, което спомага за
подобряване на оперативността при разпределението на задачите, тяхното изпълнение и
отчитани;
- По инициатива на Д”РСЗ” Бургас беше организиран проведения в гр.Бургас Европейски
ден на труда, международна трудова борса с насоченост в сферата на туризма, която беше
посетена от над 500 търсещи работа лица;
- Организиране на ежегодна, предсезонна среща с работодатели от туристическия бранш за
оптимизиране на съвместната работа по обявяването и реализацията на свободните работни
места през предстоящия активен туристически сезон.
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11. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - БУРГАС
- 2012 ГОДИНА
Националният статистически институт осъществява независима статистическа
дейност на държавата и други дейности, възложени му със закон. Той е със статут на
държавна агенция със седалище София и се състои от централно управление и
статистически бюра.
Обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от
Националния статистически институт, като част от Националната статистическа система са
уредени от Закона за статистиката(Обн. ДВ. бр.57 от 25 Юни 1999г., изм. ДВ бр. 38 от
18.05.2012 г.).
Предмет на статистическата дейност са разработването на методология и
планирането на статистическите изследвания; осигуряването, обработването и
съхраняването на индивидуални данни и статистическа информация; анализирането,
предоставянето и разпространението на статистическа информация.
Всяка година Министерският съвет, по предложение на Председателя на
Националния статистически институт, приема Национална статистическа програма,
включваща плана за дейността на Националния статистически институт и плановете за
статистически дейности на органите на статистиката.
В националната статистическа програма за 2012 г., (Приета от Министерския съвет с
Решение № 23 от 13.01.2012 г.,Обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2012 г.), са включени задачи и
дейности в съответствие с хоризонталните приоритети от Стратегията заразвитие на
Националната статистическа система (НСС) на Република България 2013-2017 г.
Стратегията е приета от Националния статистически съвет /НСС/ на 9 октомври 2012 г. и
очертава визията, целите и приоритетите през следващия петгодишен период. Изпълнението
на Стратегията се осъществява чрез план за действие, в който са детаилизирани задачите,
отговорностите, сроковете и очакваните резултати и отразява мисията на българската
статистика пред обществото във време на глобализация, икономическа криза и търсене на
нови пътища за развитие на Европейския съюз. Стратегията олицетворява увереността, че
добрата координация между всички органи на статистиката, както и обединяването на
постиженията на обществените и академичните среди и държавните институции ще
допринесе за предоставяне на качествена, актуална и политически безпристрастна
статистическа информация. В Стратегията са залегнали приоритетите на Европейската
статистическа система за следващия петгодишен програмен период, като се акцентира на
предизвикателствата, свързани с нарастващата потребност от статистическа информация,
конкуренцията от страна на неофициалната статистика, новите източници на информация и
координацията между националните статистически системи.
Важни тенденции на официалните статистически институции в общността са
засилването на независимостта и интегриране на националните статистики чрез споделяне
на 1Т услуги.
Основните цели на новия петгодишен период са свързани с предоставянето на
комплексна, многоаспектна и изчерпателна статистическа информация, която да е в
основата на формиране на ефективни регионални и национални политики. Цел на
стратегията също така е по-нататъшното усъвършенстване и утвърждаване на
Националната статистическа система и издигане статута на НСИ като независима
институция с по-висок ранг и разширени правомощия, подкрепяна от всички органи на
статистиката.
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Териториалните статистически бюра осъществяват функциите и задачите на
Националния статистически институт по производството и разпространението на
статистическата информация на регионално ниво.
Съгласно устройствения правилник на Националния статистически институт ТСББургас е второстепен разпоредител с бюджетни кредити и извършва следната дейност на
територията на област Бургас:
1.Събира, обработва и анализира статистическата информация на основата
на утвърдени методологии и методики за провеждане на статистически изследвания,
включени в Националната програма и по заявки от външни потребители;
2.Провежда мероприятия за подобряване качеството и достоверността на събираната
и предоставяна информация;
3.Поддържа постоянен контакт с ЦУ на НСИ, който осъществява цялостното
ръководство по планирането и провеждането на статистическите изследвания чрез
специализираните си отдели;
4.Поддържа контакти с териториалните органи на Централната власт и с органите на
местното самоуправление;
5.Предоставя статистическа информация на потребителите чрез издания на НСИ и
собствени издания, съгласно Правилника за разпространение на статистическите
информационни продукти и услуги.
През 2012 г. дейността на Териториално статистическо бюро - гр. Бургас се
осъществяваше от 35 човека по щат, разпределени в 3 отдела: отдел "Икономическа и
бизнес статистика", отдел "Демографска и социална статистика" и отдел «Административно
обслужване». За последните шест години, вследствие на оптимизиране на структурата на
статистическото бюро и поради въвеждането на нови организационни подходи в
управлението на процесите на събиране, обработка и производство на статистическа
информация и в управлението на персонала, се наблюдава тенденция на абсолютно
намаляване на заетите в ТСБ-Бургас. За периода 2006 - 2012 г. числеността на служителите
е намаляла с 25 щатни бройки( от 60 на 35), или с 42%, при значително по-малко средно
намаление на щата за статистическия институт (близо 10 пункта). Основната част-77%, от
работещите в ТСБ-Бургас са с висше образование, а само 8 служителя са със средно
образование.
Определянето на основната месечна работна заплата на заетите в ТСБ-Бургас беше
съобразено с действащата нормативна уредба, като средната месечна брутна заплата на
едно лице за персонала в ТСБ-Бургас през 2012 г. е 594,00 лв. С около 30 лв по-ниска от
средната за статистическата система.
Дейността по събирането на статистическата информация е съсредоточена в двата
отдела от специализираната администрация: отдел "Икономическа и бизнес статистика " и
отдел „Демографска и социална статистика". През 2012 г. беше извършена голяма по обем
работа по над 150 статистически изследвания с
различна периодичност (месечни, тримесечни, годишни и еднократни), включени в
Националната програма.
Дейностите по събиране, обработване и разпространение на статистически данни се
извършват съгласно ежемесечно утвърждаван от председателя на НСИ график за сроковете
за получаване в ТСБ на статистическите формуляри от респондентите по съответните
наблюдения, сроковете за логически оглед и обработка на индивидуалните статистически
данни и сроковете за изпращане на обработената информация в ЦУ на НСИ за
обобщаването й на национално ниво.
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За Националния статистически институт 2012 г. протече под мотото „Година на
бизнеса" и основна цел беше предоставянето на повече и по-качествени електронни услуги
на българските фирми. През тази година основните задачи на НСИ и неговите звена бяха
предоставянето на нови възможности за улесняване на бизнеса при подаването на данните.
С цел намаляване на натоварването на респондентите и реализиране на финансови
икономии през годината бяха осъществени редица подобрения и оптимизиране на
процесите на осигуряване на индивидуални данни и главно разширяване на възможността
за директно отчитане чрез Интернет:
Стартирана беше нова оп-Нпе услуга за изследване на бизнес климата -нов директен
начин за провеждане на традиционната анкета на Националния статистически институт за
Бизнес наблюдения в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите.
Онлайн-системата осигурява защита на индивидуалните данни, автоматична проверка на
коректността им и пести време. Новата възможност беше добре приета от бизнеса и повече
от половината фирми в областта вече използват този вариант на отчитане;
През 2012 г. НСИ разшири използването на Информационна система " Бизнес
статистика" като стартира нейно продължение "Краткосрочна бизнес статистика",
включваща 3 месечни и 5 тримесечни изследвания, които са източник на данни за
изчисляване на всички краткосрочни показатели: подсистема „Продажби в промишлеността,
строителството, търговията и услугите; два модула на подсистема "Цени на производител в
промишлеността" - Цени на производител на вътрешния пазар и Цени на производител на
международния пазар; "Производство и продажби на вътрешния пазар на основни
промишлени продукти"; "Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и
други разходи за труд".
Новата информационна система спестява време и средства не само на бизнеса. Тя ще
улесни трансфера на данни между предприятия и НСИ, ще създаде възможност
микроданните да бъдат свързани между различните изследвания, а резултатите да бъдат
анализирани. Това е стъпка към подобряване на качеството на информацията и намаляване
чувствително времето за обработка на данните.
За четвърта година Националният статистически институт осигури възможност на
бизнеса да представи годишните си отчети за дейността по електронен път. През 2011
година от тази възможност се възползваха повече от половината (55%) действащи на
територията на област Бургас фирми, а през 2012 г. този процент е над 73. Системата
непрекъснато се разширява като за първи път стана възможно он-лайн да се подават и
Декларациите на неработилите през годината предприятия.
ТСБ продължи установената добра практика съвместно с ТД на НАП-Бургас да
осигурява годишните данни за дейността на фирмите от областта чрез съвместния проект на
Националния статистически институт и Националната агенция по приходите за Единна
входна точка. Чрез нея фирмите имат възможност да подават Годишния статистически
отчет заедно с данъчната декларация за облагане с подоходен данък, като могат да избират
на кое от двете места и как да подадат годишните отчети за дейността си. Единният вход на
представяне на годишните отчети намалява значително административната тежест за
респондентите и ги улеснява при подаване на данните чрез Интернет по всяко време и от
всяко място през целия период на годишната кампания.
В отговор на нуждите на потребителите и залегналите приоритети в Статистическата
програма на Общността за 2012 г., започна провеждането на редица нови изследвания и
дейности, като изследване на цените на основен ремонт на жилищата, изследване на цената
на селскостопанската земя и рентата в селското стопанство, наблюдение на потреблението
на риба, анкета за отразяване на нивото на здравословен, активен и достоен живот на
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възрастните, изследване на трудностите при прехода от работа към пенсиониране и др.
Съкрати се периодичността на събиране на данните за други изследвания с нарастваща
важност като наблюдението на средствата за подслон и т.н.
За подобряване качеството и достоверността на събираната и предоставена
статистическа информация служителите на Териториално статистическо бюро -Бургас
ежедневно са на разположение на респондентите за консултации по методиката и
методологията на статистическите изследвания, провеждани от НСИ на територията на
област Бургас. При необходимост и поискване консултации се предоставят и на място във
фирмите и счетоводните къщи.
Другата основна функция на бюрото е разпространението на статистическа
информация, която е и един от приоритетите на НСИ и в частност на ТСБ-Бургас, заложени
в Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Република България
2012-2017 година. Специалистите на ТСБ - Бургас активно работиха по информационната,
издателска и разпространителска дейност. През годината бяха подготвени и издадени 6
тематични публикации и дипляни, бяха разработени и 2 аналитични материала. Всички
публикационни материали са на разположение на заинтересованите потребители в ТСББургас. Потребителите получават и квалифицирани консултации и помощ от специалистите
на отдела за информационно обслужване. Установени са контакти с 21 местни медии, на
които се подават едновременно информационни материали за информиране на
обществеността.
За популяризиране работата на статистиката, както и за информиране на
обществеността по резултатите от статистическата дейност през годината бяха изпратени 8
прессъобщения до местните медии. Изпълнени са и 254 заявки на потребители от областта и
страната и са направени 1108 справки по телефона. Предоставени са 1301 статистически
публикации на потребители, от които 79 в електронен вариант. През годината излезе и том 3
на Информацията за област Бургас от Преброяването на населението и жилищния фонд през
2011 г. В кратки срокове и с активното и компетентно съдействие на служителите от
информационния отдел на ТСБ беше разработен и публикуван и статистическия
Справочник на област Бургас.
В изпълнение на чл. 24. (1) на Закона за статистиката, Териториално статистическо
бюро - Бургас предоставя безплатно статистическа информация от изследванията, включени
в Националната статистическа програма, на Народното събрание, Президента на Република
България, Министерския съвет, Сметната палата, Българската народна банка, Комисията за
финансов надзор, Националния осигурителен институт, Министерствата и другите
централни органи на изпълнителната власт, на органите на съдебната власт, на органите на
местното самоуправление и местната администрация и на органите, поддържащи национални
регистри, предвидени в закон. Информацията е с обхват и актуалност съгласно „Списък на
стандартните статистически показатели", утвърден от Председателя на Националния
статистически институт.
В заключение може да се обобщи, че ТСБ-Бургас изпълни успешно своята част от
заложените в Националната статистическа програма дейности и задачи за 2012 г., и работи
активно за по-нататъшното популяризиране сред бизнеса и населението на значението на
статистическите изследвания за развитието на обществото и издигането на авторитета на
статистическата институция.
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Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ БУРГАС
1

2

3

4
Индикатор за изпълнение

Цели за
2012 г.

Дейности

1.Директни плащания на площ
2.Двойно декларирани площи

Приети 5537заявления.
1270 заявления с двойно
заявени площи

3. Мярка 112”Създаване на
стопанства на млади фермери”

Приети -66заявления

4 .Мярка 121„Модернизиране на
земеделските стопанства

Приети- 43бр.заявления

5. Мярка 123 „Добавяне на
стойност към земеделски и
горски продукти”

Приети 13 бр.заявления

6. Мярка 122”Подобряване на
икономическата стойност на
горите”

Приети и обработени 2
бр.заявления

7.Мярка 141”Подпомагане на
полупазарни стопанства в процес
на преструктуриране

Приети182бр.заявления

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/

Обработени 5537заявления.
625 заявления служебно
обработени .645 заявления с
въведени документи за двойно
заявени площи.
Със заповеди за одобрение и
подписани договори -63 бр.
Отхвърлено заявление -1бр.
Оттеглено заявление-1бр.
Едно заявление чака
становище от Дирекция
„Правна”

5537

Индикатор за
текущо
състояние/
отчетен в края
на
2012 г. /
5537

66

66

1

Обработени и изпратени в ЦУ
на ДФ”З”-41
заявления.2заявления
отхвърлени.
Обработени и изпратени в ЦУ в
указаните срокове
12бр.заявления,а едно заявление
е отхвърлено на документална
проверка
Изпратени в ЦУ в указаните
срокове 2бр.заявления.

43

41

1

12

12

1

2

2

1

Със заповед за одобрение- 124
Със заповед за отказ-7бр
Оттеглени от кандидата -7бр

182

182

1

Резултат
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Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2012 г./

2.

задоволително постигната цел

/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната
цел / под 50 %/
1

Текуши -

44бр.

8.Мярка 226”Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане
на превантивни дейности”

Приети 7 бр. заявления

Обработени и изпратени в ЦУ в
указаните срокове-7бр.

7

7

1

9.Мярка 313”Насърчаване
туристическите дейности”

Приети 6 бр.заявления

В т.ч. 6 бр.заявления
обработени и изпратени в ЦУ

6

6

1

10.Мярка 321”Основни услуги за
икономиката и населението на
селските райони”

Приети са 8 бр.заявления

8

8

1

11.Мярка 322” Развитие
обновяване на селета”

Приети 6 бр.заявления.

4 бр.заявления са отхвърлени
на документална проверка и 4
заявления са обработени и
изпратени в ЦУ в указаните
срокове
4 заявления са обработени и
изпратени в ЦУ в указаните
срокове,2бр. са отхвърлени на
документална проверка
Подписани 52 договора.

6

6

1

108

108

1

215

215

1

на

и

12.Националната програма по
пчеларство
13.Търговски механизми- Мляко

Приети108броя заявления
Приети
Годишни
декларации
за
произведено мляко за
директни продажби-148
Регистриране
на
договор/анекс за доставка
на краве мляко-13
Заявления за закупуване
на индивидуални квоти-5
Месечни
справки
за
изкупени
количества
краве мляко-22
Заявление за превръщане
на индивидуална млечна
квота
за
директни
продажби в индивидуална
квота за доставки-4
Заявление за продажба на
индивидуална
млечна
квота-9
Заявление за прехвърляне
на индивидуални квоти
без стопанство-2
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Заявление за прехвърляне
на индивидуални квоти
със стопанство-1
Годишна декларация за
изпълнение на квота за
доставки-9
14.„Училищен плод”

15.„Плодове и зеленчуци”

16.Краткосрочни схеми за
подпомагане и предоставяне на
държавна помощ de minimis
Краткосрочни схеми за
подпомагане и предоставяне на
държавна помощ de minimis
Краткосрочни схеми за
подпомагане и предоставяне на
държавна помощ de minimis

Краткосрочни схеми за
подпомагане и предоставяне на
държавна помощ de minimis
Краткосрочни схеми за
подпомагане и предоставяне на
държавна помощ de minimis

Приети заявления за
участие в схемата от 17
броя бенефициенти за 169
учебни заявления
Приета , една оперативна
програма и план за
признаване на
група
производители на плодове
и зеленчуци.

Приети заявки за плащане по
схемата за отчетния период с
натрупване-473учебни
заявления
Обработена и изпратена в
ЦУедна оперативна програма и
план за признаване на група
производители на плодове и
зеленчуци

Предоставяне на
индивидуална държавна
помощ de minimis за
изхранване на животни 1бр.заявление
Приети 11бр.заявления за
предоставяне на държавна
помощ de minimis за
производство на картофи
реколта 2012година
Прието 1брой заявление
за предоставяне на
държавна помощ de
minimis за плащане на
застрахователни премии
за при застраховане на
земеделска продукция
Приети 214 броя
заявления за предоставяне
на държавна помощ de
minimis на регистрираните
по Наредба №3 пчелари
Приети 504 броя
заявления за предоставяне
на държавна помощ de

473

473

1

1

1

1

Изплатено

1

1

1

Изплатени

11

11

1

Изплатено

1

1

1

Подписани 214 договора
,изплатени суми

214

214

1

Подписани 503 договора и
изплатени суми

504

503

1
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Краткосрочни схеми за
подпомагане и предоставяне на
държавна помощ de minimis

Краткосрочни схеми за
подпомагане и предоставяне на
държавна помощ de minimis

Краткосрочни схеми за
подпомагане и предоставяне на
държавна помощ de minimis

Краткосрочни схеми за
подпомагане и предоставяне на
държавна помощ de minimis

Краткосрочни схеми за
подпомагане и предоставяне на
държавна помощ de minimis

minimis за изхранване на
овце и кози
Приети 198 броя
заявления за предоставяне
на държавна помощ de
minimis съгласно
регламент №1535/2007 за
производство на плодове
,зеленчуци и гъби
Прието 1брой заявление
за предоставяне на
държавна помощ за
компенсиране загубите на
земеделски
производители ,свързани с
мерките по
„Националната програма
за контрол на доматен
миниращ молец
Приети 2бр.заявления на
един бенефициент по
предоставянето на
държавна помощ за
реализиране на
доброволно поети
ангажименти за хуманно
отношение към птиците.
Приети 6бр.заявления на
3-ма бенефициенти по
предоставянето на
държавна помощ за
реализиране на
доброволно поети
ангажименти за хуманно
отношение към свинете.
Приети 20 броя заявления
за предоставяне на
държавна помощ на
земеделски
производители за
компенсиране на загубите
от напълно пропаднари
площи в следствие на

Подписани
198
,изплатени суми

договора

198

198

1

Подписан договор и изплатена
сума

1

1

1

Изплатена сума

2

2

1

Изплатени суми

6

6

1

Изплатени суми по 20броя
заявления

20

20

1
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Краткосрочни схеми за
подпомагане

настъпили
неблагоприятни
климатични условия
Прието едно заявление за
предоставяне на
индивидуална държавна
помощ de minimis ,за
загинали животни в
резултат на пожар
Прието 1брой заявление
за предоставяне на
индивидуална държавна
помощ de minimis за
отглеждане на сладоводна
риба
Приети 49 бр.заявления за
предоставяне на целеви
кредит за закупуване на
фураж за отглеждане на
селскостопански животни
Прието 1бр. Заявление за
закупуване на тор и и/или
семена за производтво на
пшеница ,реколта 2013
година
Разсрочване на кредит за
закупуване на фураж и
фуражни компоненти.
Приети и обработени са
64 заявления.
По целеви кредит за
закупуване на тор и
семена за производство на
пшеница ,реколта 2012
година -8 броя кредити са
издължени в срок
След
извършване
на
последващ контрол, са
окомплектовани
и
изпратени в дирекция
„Правна”документи
за
издаване на Заповед за

Изплатена сума

1

1

1

Изплатена сума

1

1

1

Подписани 47 бр.договора

47

47

1

Подписан договор и изплатен

1

1

1

Подписани
64
анекса
с
производители
,погасили
дължимите лихви за периода

64

64

1

8 броя кредити са издължени в
срок

8

8

1

231

231

1
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изпълнение
и
Изпълнителен лист на 5
бр.длъжници
на
ДФ”Земеделие” .Издадени
са изпълнителни листи и
са
окомплектовани
преписки за предоставяне
на НАП.
През отчетния период са
предоставяни копия на
документи и справки по
искания
на
съд
,прокуратура и РУ на
МВР,както и на искане на
Комисията
за
установяване
на
имущесво придобито от
престъпна дейност.
По преценка на първи и
втори
експерт
са
извършени посещения на
място и по заявления по
Мярка 141.Извършени са
113 броя пътувания със
служебни автомобили и са
посетени 251 населени
места в област Бургас.
Извършени са посещения
на място по всички
заявления от ПРСР с
включени СМР,както и на
всички 66 бр.заявления по
Мярка 112 Извършени са
47 проверки на място по
текущи инвестиционни
кредити.Проверките
обхващат проверка на
инвестиции и проверка на
обезпечение
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Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”, МИТНИЦА БУРГАС
1
Цели за 2012 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2012 г./
-Планиране и
подбор на
човешките ресурси
- провеждане на
конкурси и
конкурентни
подбори

1.Улесняване на законната
търговия чрез
модернизиране на
митническата
администрация

Оптимизиране
структурата и състава
на митническата
администрацията

Засилване
административния
капацитет на звена с
приоритетни дейности

2.Повишаване
ефективността при
събиране на вземанията от
митническата
администрация при внос
на стоки и от акциз

Ефективно прилагане
на законодателството,
процедурите и
инструментите за
митнически контрол на
ЕС, включително и
осъществен последващ
контрол; ефективно
прилагане на
националното акцизно
законодателство

Събрани приходи
общо лв. :
2 904 426 457
в т.ч.
- от мита
14 659 096 ;
- от ДДС
1 978 851 811;

Заложен план общо
лв.:
2 755 000 000
в т.ч.
-от мита
23 000 000;
-от ДДС
1 758 000 000;

-от акциз
910 915 550

- от акциз
974 000 000

Административносътр
удничество и обмен
на информация с
други митнически

Осъществена
кореспонденция;
извършени съвместни
проверки;

Извършваве на
проверки по линия
на международно
сътрудничество;

3.Подобряване на
сътрудничеството с
другите митнически
администрации , с
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Индикатор за
текущо състояние
/ отчетен в края на
2012 г. /
- 4 броя изменения
на структурата и
численността на
Митница БургасЗаповеди № ЗАМ
92/10.02.2012;
291/07.05.2012;
447/29.06.2012;
596/25.09.2012 на
Директора на
Агенция
„Митници”,
-проведени 3
конкурса
105,4%

-335 броя
запитвания до други
митнически
администрации;

5
Индикатор за самооценка
4. напълно постигната цел /100 %/
5. задоволително постигната цел /50 и над 50 %
6. незадоволително постигната цел / под 50 %/

100% -напълно постигната цел

100% -напълно постигната цел

100% напълно постигната цел

правоприлагащи органи,
с икономически
оператори и с
обществеността

администрации , с
органите на НАП,
МВР , ДАНС и други
правоприлагащи
органи; засилен
диалог с
икономически
оператори и браншови
организации

проведени срещи

утвърдени
инструкции за
взаимодействие със
съответните органи;
срещи и семинари с
икономически
оператори

-585 броя
изпратени отговори
и запитвания до
НАП;
-172 броя изпратени
отговори и
запитвания до МВР;
-32 изпратени
отговори на ДАНС;
-12 проведени
срещи и семинари с
икономически
оператори

4.Защита на
обществото,националнит
е интереси и интереси на
ЕС чрез ефективни мерки
на противодействие на
митническите , валутни и
акцизни нарушения

Създаден
териториален
координационен
център за управление
на риска;
Разкриване
и
установяване
на
административни
нарушения;
Разследване
на
престъпления
по
чл.234,242,242а и 251
от НК

Образувани 664 броя
АНП;
издадени
780 броя НП; 46 броя
досъдебни
производства;
извършени 1312
броя проверки по
ЗАДС и 1205 броя
съвместни провери по
митническо и валутно
законодателство

Брой извършени
проверки; брой
образувани
АНП;брой издадени
НП;брой
образувани
досъдебни
производства

Задържани стоки на
стойност 1 773 596
лв.; задържани
благородни метали
и валута на
стойност 297 685
лв.; глоби и санкции
по влезли в сила НП
на стойност
1 269 728 лв.;

5.Развитие на системата
за обучение на
служителите в Митница
Бургас

Организиране на
работни срещи,
семинари, курсове за
обучение на
служителите на
регионално ниво
съгласно утвърдена
програма

Повишаване на
квалификацията на
служителите

Годишен план за
обучение на
служители от
Агенция
“Митници“,
включващ и
регионална
програма за
обучение в
Митница Бургас

Изпълнена
утвърдена програма
за обучение
-на национално
ниво проведени 70
обучения на 192 бр.
служители
- на регионално
ниво 10 обучения на
98 бр. служители
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100% напълно постигната цел

100% напълно постигната цел

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” – БУРГАС, териториално звено на ИА
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” СОФИЯ

1
Цели за 2011 г.

1.Броят
на
задържа-ните
български
кораби
в
чужди
пристанища да се намали под
средното равнище на задържани
кораби; Осъществяване на контрол
осигуряващ опаз-ването на морската
среда
и
предотвратяване
на
замърсявания от кораби, както и
минимизиране на щетите при
инцидентни разливи;
Усъвършенстване дейността по
търсене и спасяване и привеждането
й в съответствие с между-народните
договори и стандарти за опазване на
човешкия живот.

2
Дейности

Контрол за спаз-ването на
нормат. изисквания и стандартите чрез прег-леди,
освидетел-стване на корабите и
оборудването им, както и чрез
извън-редни проверки .
Строг контрол върху
изпълнението на делегираните
функции, чрез на-блюдение на
признати организа-ции.
Поддържане единен регистър
на корабите под бъл-гарско
знаме.
Текущ контрол на корабите,
наблюде-ние на акваториите на
пристанищата и териториалното
море за несанкци-онирано
замър-сяване от кораби и
контрол по пре-даването на
отпа-дъци от корабопла-вателна
дейност и корабни товари в
пристанищата за об-ществен
транспорт.
Текущ контрол на товарните
опе-рации, проверка и заверка на
товарни планове.

3
Резултат

Потддържане на
подробен и защитен
еле-ктронен регистър с пълни данни
за
бъл-гарските
кораби
Повишено ниво
на съот-ветствие на
ко-рабите под българско
знаме
с
европейските
и
международни
норми и стан-дарти
за
безо-пасност.
Опазване
на
околната среда;
Недопускане на
инциденти
с
туристи
по
плажовете
в
резултат
на
дейности с водноатракционни
услуги.
Провеждане на
държавен
пристанищен
контрол,
съизмерим със стан-
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4
Индикатор за
изпълнение

5
Индикатор за
самооценка

Индикатор
За Целево
съст-e
/заложен
в нач.
на 2012 г./

Индикатор
за текущо
със-e
/ отчетен в
края на
2012 г. /

7. напълно постигната
цел /100 %/
8. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
9. незадоволително постигната цел / под 50 %/

Прегледани морски
кораби
-2 300 бр.

2 158 бр.

Задоволително постигната

Издадени/заверени документи на
морски кораби
3 500 бр.

3 265 бр.

Задоволително постигната

Брой превантивни
проверки на лодки
джетове плажове и
водни бази през летния
сезон
120 бр.

143 бр.

Напълно постигната

Извършени проверки
по линия на Държ.
Пристанищен контрол
на кораби, посещаващи
българските
пристанища
250 бр.

317 бр.

Проверка на товарни
планове
280 бр.
Проверки на кораби по

269 бр.

Напълно постигната

Задоволително постигната

дартите
на
Парижкия
меморандум
за
разбирателство;
Повишен процент
на сан-кционирани
на-рушители
на
нормите за опазв. на
мор-ската среда;

2. Усъвършенстване дейността по
обучението, квалификацията и
освидетелстването на морските
лица, така че да се разширява
признаването на
правоспособностите на българските
морски лица в други страни.

Контрол за спаз-ването на
норма-тивните изисквания и
стандартите по отношение на
учеб-ните програми, материалната база на учебните
заведения и специализираните
центрове, квалифи-кацията на
препо-давателите и изпитващите, съответ-ствието на
учебния процес с учебната
документация.
Провеждане на изпити за
право-способност, организиране и про-веждане на
изпит-ните сесии.
Поддържане и прилагане на
серти-фицирана по международния стан-дарт ISO
9001:2000 система за управление на качеството и участие в
работа-та на специализираните междуна-родни
организации.
Поддържане на единен
регистър на всички морски лица
в Р. България, съо-бразно
изискванията на

Съответствие на
качеството на
обучението на
морските лица в Р.
Бъл-гария с европейските и международни стандарти и прак-тика,
както и освидетелстване на
висококвалифицирани и
компетентни
морски лица и
утвърждаване на
имиджа на
Р.България като
износител на
конкурентноспособни висококвалифицирани
морски кадри на
международ-ния и
европей-ския пазар;
Потддържане на
подробен и защитен
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МАРПОЛ
250 бр.
238 бр.

Задоволително постигната

152 бр.

Напълно постигната

Проверки на чистотата
на водите в
акваториите,
пристанищата и
вътрешните водни
пътища
140 бр.

Изпитани лица за
придобиване на
правоспособност
1000 бр.

694 бр.

Задоволително постигната

4813 бр.

Напълно постигната

45 бр.

Напълно постигната

Издадени/ преиздадени
свидетелства за
правоспособност и
потвърждения на
свидетелства за
правоспособност, плав.
стажове и
др.документи на
морски лица
4800 бр.
Проверки на учебния
процес и мат.база в
средни и висши учебни
заведения и курсове за
подготовка.
30 бр.

международното и национално
зако-нодателство.
Издаване на доку-менти на
морски ли-ца, осъществяване на
сътрудничество с чужди
администра-ции и извършване
на проверки във връзка с
взаимното признаване на свидетелства за право-способност.

елек-тронен
регистър с пълни
данни за морските
лица – лични данни,
степени
на
квалифика-ция,
курсове
за
подготовка,
плавателни стажо-ве,
издадени
документи,
здравословен статус
и т.н.;
Документно и
регистра-ционно
обслуж-ване
на
мор-ските лица във
всички
специализирани звена на
ИАМА;

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2012 г.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ
БУРГАС
Индикатор за изпълнение
Индикатор за Индикатор за текущо състояние
целево състояние/ отчетен в края
/заложен в началото
на 2012 г. /
на 2012 г../
Цели за 2012 г.

Дейности

Срок
/месец
през 2012
г./

Резултат
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И нди ка
т о р за
са м о о ц
енка
1Напълно
постигнат
а цел
(100%)
2Задоволи
телно
постигнат
а цел (50
и над 50
%)
3-

Отгово
рни
структу
ри

1
1. Подпомагане
доходите на
земеделските
производители
чрез прилагане на
СЕПП

2
1.Организиране и
провеждане на
семинарни, касаещи
нови нормативни
уредби и
изисквания към
земеделските
производители.
2.Информационна
кампания за
свеждане до
знанието им чрез
всички възможни
начини
зем.производители
3.Повишаване на
информираността
на земеделските
стопани за
възможностите за
кандидатстване

3
постояне
н

4
Проведени
срещи,
Проведени
дискусии

5
1.ОД”З Бургас през м. март 2012г. сформира Областен експертен
съвет по животновъдство с цел помощ на животновъдите от Бургаски
регион за решаване на наболели проблеми при отглеждането на
животните, тяхната реализация, при спазване на нормативните
документи за достигане на изискванията на ЕС, за активизиране на
дейността на съществуващите браншови организации.
2. Проведохме 5 информационни семинара със земеделски
производители по Мярка 214 “Агроекологични плащания“ и Мярка
141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране“ от ПРСР в Карнобат, М.Търново, Поморие,
Несебър
3. В гр. Средец проведохме информационен семинар “Място на
биологичното земеделие и животновъдство в района на Странджа”
4. Осъществихме 7 информационни срещи на животновъди, имащи
право на субсидия за отглежданите от тях животни по график в
община Средец, община Царево.и община Малко М.Търново,
Сунгурларе, Карнобат,Айтос, Руен
5.На 17 юли в сградата на Областна управа се проведе среща –
семинар със животновъди - овцевъди на територията на областта с
лектори от Тракийски университет и Институт по животновъдство.
6. В Институт по земеделие гр.Стара Загора се проведе среща на
млекопроизводители от Бургаски регион с ръководството на
Земеделски институт – гр.Стара Загора за споделяне на опит при
покупка, пускане в експлоатация и използване на млекомат в
контекста на държавна помощ за земеделци, които правят директни
продажби на малки количества храни собствено производство.
7. ОД”З”Бургас проведе заключителна среща на Експертния съвет по
животновъдство в присъствието на стотина животновъда и проведе
Конкурс с Призове за Най добър животновъд говедовъд, Най добър
животновъд овцевъд, Най добър животновъд – пчелар и НАЙ ДОБЪР
МЛАД-ФЕРМЕР ЖИВОТНОВЪД на Бургаска област.
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Незадово
лително
постигнат
а цел (под
50 %)
6
100%

7
ГД”АР”

2. Превръщане на
земеделието в
привлекателен и
стабилен отрасъл,
повишаване
стандарта на
живот на заетите
в него и
повишаване на
жизненото
равнище в
селските райони
на

1.Подпомагане на
земеделските
стопани при
заявяването и
идентифицирането
на земеделските
площи
2.Попълване на
актуални данни в
ИСАК

3. Подобряване на
координацията
между
административни
те структури на
територията на
областта.

1.Подобрена
комуникация и
партньорство между
заинтересованите
страни в сферата на
прилагане на ПРСР
– ДФЗ; ОДЗ, ОСЗ и
НПО.
2.Съвместна работа
с браншови
организации, НПО,
бенефициенти и т.н

постояне
н

Превръщан
е на
земеделиет
ов
привлекате
лен бизнес,
осигуряващ
висок
жизнен
стандарт на
заетите

Брой
заявления за
подпомагане
Подадени на
територията
на областта
Брой
земеделски
производител
и
Брой
одобрени
проекти

постояне
н

Партньорст
во и
подобряван
е на
съвместнат
а дейност
Повишаван
е на
доверието в
работата на
ОДЗ

Съвместни
мероприятия,
семинари и
срещи със
земеделски
производител
и

1.5 458 Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК
100%
2.4 168Броя
регистрирани
и
пререгистрирани
земеделски
производители за стопанската 2011/2012 г.до 30.09.2012 г.
3.Държавна помощ de minimis за земеделски производители, които
отглеждат пчелни семейства – 220 пчелари от Бургаска област са.
Схемата се прилага за първи път.
Държавна помощ de minimis за земеделски производители, които
отглеждат овце и кози-майки – 510 животновъди от Бургаска област
Предоставяне на кредит на животновъдите за отглеждане на
селскостопански животни (крави, биволици, овце-майки и кози-майки)
през 2012 г., които към датата на кандидатстване отглеждат не по-малко
от 10 броя крави, 5 броя биволици, 50 броя овце-майки или 50 броя козимайки. – 49 животновъда получиха кредит от ДФЗ
Кандидатстваха по 121 мярка - 6 бенефициента
Кандидатстваха по 141 мярка -179 бенефициента
Мярка 214 „Агро-екологични плащания” - 85 броя бенефициенти.

ГД”АР”

ОД”З”Бургас работи съвместно с:
1. Партньори в Съвета по животновъдство са ОСЗ към ОД»З»Бургас,
ОДБХ, ТООБ към НССЗ, РДСРЖ, Институт по земеделие – гр.
Карнобат, Опитна станция по земеделие гр.Средец, РАМП Средец,
РАМП Айтос, РАМП Карнобат РАМП Руен, РАМП Сунгурларе,
Сдружение «Агроуниверс 2006г., Кооперация „Опаоком” –
Болканмийт, Асоциация на животновъдите в Странджа, д-р Румен
Караманов – Управител на ‘’Карас’’ООД, Проф. П. Панайотов–
председател на съвета на директорите на Авес 94 АД, Кирил Киров –
пчелар, Георги Янев–Управител на „Анимал Комерс” ООД.
2. Асоциация на зърнопроизводителите
3. Асоциацията на животновъдите в Странджа
4. Асоциацията на лавандулопроизводител8ите
5. Сдружение «Агроуниверс 2006г. През 2012г. стартира проект в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество между
България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ,
финансиран от ЕС чрез фонда на ИПП.Наименованието на проекта е
„Трансграничен мобилен агро-център за иновационни практики в
земеделието и превенции на рискове”. Целта на проекта е да проучи и
покаже опита на България и Турция от двете страни на границата в
прилагането на добри земеделски практики и превенция на риска,
гарантиращи устойчива развитие на земеделския сектор. Проекта е на
Бургаската търговско – промишлена палата като водещ партнор и на
сдружението” Агроуниверс”- патрнор от Българска
страна.ОД”З”Бургас присъства на информационно обучителни
семинари в рамките на проекта. Представи Доклад на тема

ГД”АР”
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100

„Организация и стопанско – икономическа характеристика на
земеделието в област Бургас”.

4. Проследяване
основните
селскостопански
дейности
и
кампании ;
Решаване на
текущи проблеми
и оказване на
помощ на
земеделските
производители

1.Сформиране на
ОЕК за щети от
неблагоприятни
климатични
събития

постояне
н

Подпомогн
ати ЗП

постояне
н

Преминали
ферми в
първа
категория

В ОД»З»Бургас са създадени Експертни комисии на територията на
ОСЗ за провеждане на обследване на площите със земеделски култури
и издаване на констативни протоколи по необходимост във връзка с
прилагане на схемата за Държавна помощ 131/2010г. за изцяло
пропаднали площи , както и периодични полски обследвания на
посевите съобразно агроклиматичнте условия.
В комисията участват експерти от общинските служби по земеделие,
от растителна защита, научни сътрудници от Института по земеделие
Карнобат , СЗК и СЗБО.
Изготвени са 118 бр. протокола на регистрирани зем. производители
за настъпили неблагопр. условия – измръзване -за 100% пропаднали
площи
104 бр.протоколи за рапица;
8 протокола за ечемик и 6 за пшеница;
7 протокола за 100% пропаднали площи в следствие на проливни
дъждове при череши,
2 протокола за 100% пропаднали площи в следствие на суша при
царевица за зърно,
1протокол за 100% пропаднали площи в следствие на наводнение при
ечемик.
За да се избегне излишното административно
натоварване и допълнителни разходи за земеделски производители
ОД”З” изготвиха РЕГИСТЪР на издадените протоколи и
изпратиха в ДФЗ, както и
оказваха ценна и навременна
методическа помощ при изпълнение на процедурата по
констатиране на унищожени площи в следствие на различни
климатични условия .

2.Подпомагане при
кандидатстване по
други
нотифицирани
държавни помощи
3.Оказване на
методическа помощ
при заявяване и
подпомагане

5.Преструктурира
не на сектора
млечно
говедовъдство и
стабилизиране на
пазара на мляко използване на
националния
млечен резерв за
преструктуриране

Организиране на
информационни
мероприятия –
дейности по линия
на

Съвместни
мероприятия,
семинари и
срещи със
земеделски
производител
и

100%

ГД”АР”

ОД”З”Бургас проведе семинарни занятия с животновъдите от всички
100%
общини на територията на областта съвместно с ОДБХ, РД ДФЗ,
териториален офис на ССЗ и ги запозна с:новите нормативни
изисквания касаещи животновъдния сектор. На тези срещи
докладчици бяха експерти от: МЗХ в изпълнение на поетия от
Заместник министъра на земеделието д-р Цветан Димитров
ангажимент.
Теми на информационните срещи:
1. Ветеринарномедицински и зоохигиени изисквания в млечни ферми;
Докладва д-р Боряна Станимирова – главен експерт в Дирекция

ГД”АР”
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на сектора

6.Популяризиране
на мерките от ос 3
и ос4 от ПРСР за
стимулиране на
други дейности в
селските райони
за тяхното
развитие.
Презентиране
възможностите за
развитие на
биологично
земеделие и
селскостопански
дейности,
щадящи околната
среда, опазване на
биоразнообразиет
о в селските
райони

„Животновъдство”МЗХ
2. Наредба 26 от 14 октомври 2010г. за специфичните изисквания за
директни доставки на малки количества суровини и храни от
животински произход.
Докладва д-р Таня Николова – Държавен експерт в Дирекция „Контрол на
храните „БАБХ
3. Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Докладва Дияна Трифонова – Държавен експерт Дирекция ”Развитие на
селските райони” МЗХ.
4. Държавна помощ за директни доставки на продукти от
животински произход
Докладва: Петър Стоянов –Дирекция „Държавни помощи и регулации”
МЗХ
5. Регламент (ЕО) 261/2012г. на Европейския парламент и съвета за
изменение на Регламент (ЕО) 1234/2007г. на Съвета във връзка с
договорните отношения в сектор мляко и млечни продукти.
Докладва Поля Марина – Дирекция „Животновъдство” МЗХ
1.Проведени срещи
и дадени
консултации
2. Кандидатствали
по тези мерки от
ПРСР за областта

постояне
н

Съвместни
мероприятия,
семинари и
срещи със
земеделски
производител
и

ОД”З”Бургас съвместно с ОССЗ Бургас проведе 5 информационни
100%
семинара
със
земеделски
производители
по
Мярка
214
“Агроекологични плащания“ от ПРСР в Карнобат, М.Търново,
Поморие, Средецец, Сунгурларе.
Теми на информационните срещи бяха:
1. Мярка 214 „Агро-екологични плащания„ – Подпомагане прилагането
на една или комбинация от следните агро-екологични дейности:
биологично земеделие; управление на земеделски земи с висока
природна стойност(ВПС); Опазване на застрашени местни породи;
2. Мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране“;
3. В Средец съвместно с ОССЗ Бургас проведохме информационен
семинар “Място на биологичното земеделие и животновъдство в
района на Странджа”,
Теми на информационната среща:
-Възможностти за развитие на Биологично земеделие в района на
Странджа;
-Управление на земеделски земи с висока природна стойност”;
-Традиционно животновъдство – опазване на редки местни породи ;
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7. Подобряване на
процесите на
стопанисване,
управление и
разпореждане на
имоти държавна
собственост по
реда на ЗСПЗЗ

1 Брой сключени
договори /наем и
аренда/ за ползване
на земеделски земи
от ДПФ
Брой имоти
отдадени за
ползване
Размер на
обработваемите
площи

постояне
н

8. Подобряване на
процесите на
стопанисване,упр
авление и
разпореждане на
хидромелиоратив
ен фонд на
територията на
областта

Оптимизиране на
хидромелиоративна
та инфраструктура
за ефективно
използване на
водните ресурси

постояне
н

Приоритетна е дейността на ОД”З”Бургас, свързана със
стопанисването и управлението на земите от държавния поземлен
фонд, изготвяне на предложения за обявяване за отдаване под наем и
аренда, актуализиране на информацията след проведен търг,
извършване на проверки на състоянието и ползването им, както по
документи и протоколи, така и извършване на проверки на място.
За отминалата календарна 2012 година са проведени две тръжни
сесии:
Първа тръжна сесия-сключени са общо 40 дългосрочни договора за
2 751,058 дка, и 9 договора за едногодишни полски култури за 705,736
дка. или общо 49 договора за площ от 3 456,794 дка., в това число 4
договора за ползване на пасища, мери за 464,170 дка;
Втора тръжна сесия–сключени са 3 дългосрочни договора за 441,057
дка., и 3 договора за едногодишни полски култури за 83,269 дка.
ОД „Земеделие” Бургас е предоставила при условията на търг
общо 11 988,574 дка, ниви за едногодишни полски култури,
1 260,997 дка, трайни насаждения, 653,679 дка, ливади и 1 560, 649
дка пасища,мери.
През последната 2012 г. се наблюдава интерес към създаване на
трайни насаждения от земеделските стопани на определени земи от
ДПФ, във връзка с подпомагането по Схемата за подобряване на
качеството на плодове и зеленчуци.
Анализът на използването на земята, показва, че се увеличава
категорията на обработваемата земя в резултат на стимулиращата роля
на директните плащания.
Посещенияпр
отоколи,
предписания

1. ОД”З”Бургас оказа съдействие, навременна експертна помощ и
контрол на дейността на 9 регистрирани, и за учредяването на 3
нови сдружения за напояване, съгласно Закона за сдруженията за
напояване.
2. През 2012 г. бяха проведени редица срещи с членове на
сдруженията за напояване и техните ръководители, като целта е да се
популяризират предимствата и отговорностите при учредяването и
управлението на сдруженията за напояване и изискванията при
поддръжката на хидромелиоративната инфраструктура за увеличаване
на качеството и количеството на земеделските добиви чрез нужното
напояване, и за предпазване на хидромелиоративните съоръжения от
аварии. Основен проблем, посочван от всички земеделски
производители, е липсата на достатъчно финансови средства за
ремонт на натрупалите се през годините проблеми
с
хидромелиоративните съоръжения, голяма част от които са придобити
в лошо състояние.
3. През 2012 г. бяха извършени: 1 комплексна проверка на дейността
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100%

на
9-те
сдруженията
за
напояване
и
стопанисваната
хидромелиоративна инфраструктура във връзка с
зимното
снеготопене с цел да се избегнат наводнения и аварии на ХМС и друга
касаеща дейността на сдружението касаеща нормативната база. Двете
основни цели бяха стриктното водене на необходимата документация
съгласно законите на Република България и недопускане на аварийни
състояние и наводнения на населените места и обекти на национална
и местна инфраструктура.
Към момента на отчета на целите на Дирекцията за 2012г. въпреки
тежките атмосферни условия се извършват проверки на сдруженията
за напояване относно правилното водене на документацията и
моментното състояние на ХМС от комисия от ОД”З”Бургас, в която
членове са освен експерта по хидромелиорации, юрист и счетоводител
за оказване на навременна помощ и съвет при воденето и.
9. Подкрепа на
местната
инициатива и
развитието на
модерно и
ефективно
земеделие на
територията на
областта
10. Създаване на
европейска визия
на
администрацията
на областно
ниво,осигуряване
на качествени
административни
услуги, при
спазване на
основните
принципи на
работа в
администрацията

Участия в семинари
и обсъждания

постояне
н

1. Подобряване на
работните процеси
по предоставянето
на административни
услуги
2. Проучване и
внедряване на
успешни добри
практики
3. Провеждане на
обучения за
антикорупционни
практики

постояне
н

Новостите
и
промените
в
секторните
политики
да достигат
веднага до
хората и те
да
получават
адекватно
съвременно
обслужване
Повишаван
е на
квалификац
ията на
служителит

Работни
срещи

На територията на област Бургас са създадени и функционират през
2012г. МИГ - Карнобат, МИГ - Средец.
ОД”З” Бургас и ОСЗ Карнобат и ОСЗ Средец активно участваха при
иницииране и подготовката за създаването им. ОСЗ насочват
земеделските производители към МИГ за участие в проекти към 121.
311, 312, 111и др. мерки от ПРСР съобразно задачите на МИГ.

Реализирани
срещи,
семинари,
открити дни,
и други
дейности

1. ОД”З”Бургас актуализира и публикува на страницата на
Дирекцията Харта на клиента и стандарти за административно
обслужване
2. Директорът на Областна Дирекция «Земеделие» Бургас със заповед
№ РД 11-050 / 27.04.2012г. утвърди „Вътрешни правила за
приемане и обработка на сигнали за нередности, нарушения и
корупция, докладване при откриване на грешки, измами и
злоупотреби” и Вътрешни правила за провеждане на процедура
при Обществени поръчки в ОД”З”Бургас Те са насочени към реално
намаляване на административната корупция и доверието на
гражданите към служителите от държавната администрация,
повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните
практики и ограничаване на корупционния риск, създаване на
гаранции за прозрачност и отчетност в дейността и вземането на
управленски решения. Описаните в правилата процедури се
извършват при спазване на принципите установени в Закона за
държавния служител, Закона за администрацията, Административнопроцесуалния кодекс, Етичния кодекс на служителите от ОД”З”Бургас
и всички Вътрешни правила, утвърдени от Директора на Областна

Отчет за
дейността на
администраци
ята
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11.Унифициране
на
административни
те услуги
предоставяне от
ОДЗ и ОСЗ,
осигуряване на
непрекъснат
процес на
обслужване на
гражданите и
бизнеса при
спазването на
основните
принципи за
административно
обслужване

Актуализиране на
Етичен кодекс за
работата на
служителите в ОДЗ
Актуализиране на
Харта на клиента на
Областна Дирекция
«Земеделие»

постояне
н

Ефективно
прилагане и
контрол на
мерките,
заложени в
Етичния
кодекс на
служителит
е в ОДЗ и
ОСЗ, както
и за
разкриване
нарушения
на Кодекса
за
поведение
на
служителит
ев
държавната
администра
ция и
санкционир
ането им

Подобряване
на екипната
работа и
микроклимат
а в колектива
Контрол на
администрати
вните
процеси
Цялостно
подобряване
на
обслужването
Повишаване
на престижа
на
държанвната
служба

дирекция „Земеделие”Бургас. Създадена е Постоянна комисия по
превенция и противодействие на корупцията. Всички жалби и
сигнали, постъпили по различни начини се регистрират в
Регистър за постъпили жалби и сигнали, заложен в
регистратурата на Областна дирекция „Земеделие" - Бургас.
Пощенската кутия за сигнали и жалби се отваря от постоянна комисия
в състав, определен със заповед на Директор ОД „Земеделие" Бургас.
Вътрешните правила бяха сведени до знанието на всички служители
от ОД”З”Бургас, обстойно и задълбочено бяха обсъдени и определени
ефективни мерки по предварително идентифициране на причините и
условията, които биха могли да доведат до корупционното им
поведение.
1.ОД»З»Бургас през 2012г. със Заповед на Директора прие и сведе до
знанието на служителите на дирекцията и изпълнява „Вътрешни
правила за докладване на нарушенията на Етичния кодекс на
служителите в ОД”З” Бургас”, „Стратегия за управление на риска”,
„Вътрешни правила за предоставяне на правото на достъп до
обществена информация в ОД”З”Бургас”.
2.През изтеклата година са разгледани от комисия 6 заявления за
достъп до обществена информация.
3.Унифицирахме административните услуги предоставяни от ОДЗ и
ОСЗ вписани в СУНАУ.
4. Осигуряваме непрекъснат процес на обслужване на гражданите и
бизнеса при спазването на основните принципи за административно
обслужване подробно описано в Хартата на клиента. За реализирането
на всяка административна услуга, която извършваме, предлагаме
конкретен и пълен стандарт с приложени към него образци в
електронен вариант както следва:
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители.
Декларация за извършване на дейности с първични фуражи.
Декларация от ползватели на земеделски земи по чл. 70 от ППЗСПЗЗ.
Декларация от собственици на земеделски земи по чл. 69 от
ППЗСПЗЗ.
Предложение за утвърждаване на площадка за проектиране на обект
по чл.30, ал.1 и 2 ППЗОЗЗ.
Предложение за промяна на предназначение на земеделска земя по
чл.40, ал.1 и 2 ППЗОЗЗ.
Заявление за издаване на акт за категория на земеделски земи при
промяна на тяхното предназначение.
Заявление до Началника на ОСЗ за извършване на определен вид
административна услуга от Хартата на клиента.
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Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас

1

2

3

Цели за
2012 г.

Дейности

Резултат

Повишаване
на
готовността
и
усъвършенстване
организацията в
ОУПБЗН
за
защита
живота,
здравето
и
имуществото на
населението
и
опазване
на
околната
среда
при
пожари,
аварии,
катастрофи
и
бедствия.
Повишаване
на
културата
и
изграждане
на
активна
гражданска
позиция
в
подрастващите и
населението
за
действие
при
пожари, бедствия
и
аварийни
ситуации и за
прилагане
на
необходимите

Организирана и
оказана на
експертна
помощ при
обучението на
населението за
начините на
поведение и
действие при
пожари и
бедствия, и
формирането на
противопожарна
култура за

1. Организиране
дейността на
ОУПБЗН - Бургас за
изпълнение на
приоритетите за 2012
г. на ГДПБЗН в
областта на защита
на населението.

2. Защита на
населението и
обектите от
критичната
инфраструктура при
възникване на
бедствия, пожари и
други извънредни
ситуации.

4

5
Индикатор за самооценка
Индикатор за изпълнение
10. напълно постигната цел /100 %/
11. задоволително постигната цел /50 и
Индикатор за
Индикатор за
целево състояние
текущо състояние над 50 %/
/заложен в началото
/ отчетен в края на 12. незадоволително постигната цел
/ под 50 %/
на 2012 г./
2012 г. /
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защитни мерки

3. Повишаване на
ефективността
на
превантивната
дейност
по
отношение
устойчивостта
на
обектите и системите
при възникване на
пожари, бедствия и
други
извънредни
ситуации.

Повишаване
качеството на
ДПК при
проектирането,
строителството и
експлоатацията на
обектите, както и
подобряване на
ръководно методическата и
контролна дейност
на РСПБЗН.

прилагане на
необходимите
превантивни и
защитни мерки.
1. Проверки на
активизирани
свлачища,
ерозирани речни
брегове, обекти
от критичната
инфраструктура
и сгради и
съоръжения с
масово
пребиваване на
хора.
2.Превантивен
контрол на
обектите,
работещи или
съхраняващи
ОХВ, ИЙЛ и
препарати за
растителна
защита с изтекъл
срок на годност.
3. Поддръжка,
обслужване и
контрол по
състоянието на
колективните
средства за
защита (КСЗ) и
готовността им
за използване по
предназначение
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Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: Регионална здравна инспекция - Бургас
1

2

3

4

5

Индикатор за изпълнение
Цели за
2012 г.

Дейности

Резултат

1. Повишаване на
административни
я 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.

Провеждане на
курсове за
повишаване на
квалификацията
на здравните
инспектори и
персонала от
лабораториите
на РЗИ

2 Провежда
не на ефективен
здравен контрол
по прилагане на
действащото
европейско и
национално
законодателство в

Извършване на
тематични
проверки на
обекти с
обществено
предназначение
и продукти и
стоки със

Повишен
административе
н капацитет на
експертите от
РЗИ за
правилно
прилагане на
действащото
Европейско и
национално
законодателств
о в областта на
факторите на
жизнената
среда, обектите
с обществено
предназначение
и продуктите и
стоките със
значение за
здравето на
човека
Обективизиране
и подобряване
състоянието на
обектите и
безопасността
на стоките и
продуктите със
значение за

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2012 г./
Провеждане на две
обучения за прилагане на
европейското и
националното
законодателство в
областта на факторите на
жизнената среда, обектите
с обществено
предназначение и
продуктите и стоките със
значение за здравето на
човека

Извършване на двадесет
и три тематични проверки
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Индикатор за самооценка
Индикатор
13. напълно постигната цел /100 %/
за текущо
14. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
състояние
15. незадоволително постигната цел / под 50 %/
/ отчетен в края на
2012 г. /
3 бр.
1

25 бр.

1

областта на
държавния
здравен контрол

значение за
здравето на
човека

здравето на
човека

3 Ограничаване
на рисковите за
здравето фактори

Провеждане на
системен
мониторинг/кон
трол и оценка
на факторите на
жизнената
среда (питейни
и минерални
води, води за
къпане, шум и
вибрации,
йонизиращи и
нейонизиращи
лъчения,
атмосферен
въздух, почви,
отпадъци,
курортни
ресурси)
Провеждане на
информационни
кампании.

4 Изпълнение на
Националния
имунизационен
календар

Провеждане на
регионални
конкурси
Обхващане на
подлежащото
на имунизации
население

Проведени
регионални
конкурси
Постигане на
висок
имунизационен
обхват

5 Въвеждане на
система за
мониторинг на
лечебните
заведения за
болнична помощ
по спазване

Текущ контрол
за изпълнение
на
медицинските
стандарти от
РЗИ по повод
жалби,

Предложения за
оптимизиране
на текстовете в
стандартите по
отношение
мониторинг на
качеството

Предотвратяван
е на
възможните
рискове за
здравето на
населението

Изпълняване на
планираните
системен
мониторинг/контрол и
оценка на факторите на
жизнената среда

Проведени
информационни
кампании.

Изпълнени
планиранит
е
системен
мониторинг
/контрол и
оценка на
факторите
на
жизнената
среда

1

Провеждане на двадесет и
шест кампании.

44 бр.

1

Реализиране на два
регионални конкурса

2 бр

2

Обхващане на 100% от
подлежащото на
имунизации население

97,91%

2

Подобряване на
взаимодействие между
ИАМО, РЗИ и МЗ при
осъществяване
правомощията на
институциите за
контрол на медицинските

Подобрено
взаимодейс
твие между
ИАМО,
РЗИ и МЗ
при
осъществяв

2
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медицинските
стандарти и
определените
критерии за
оценка на
лечебните
заведения

проверки и
анализ на
резултатите

дейности

6. Развитие на
дейности, които
да подпомогнат
процеса на
преструктуриране
на болничния
сектор

Анализи за
възможностите
за развитие на
дневен
стационар,
еднодневната
хирургия и
долекуване
в лечебните
заведения в
региона

Създаване
условия за
стимулиране на
тези дейности

7.Определяне на
адекватен статут
на лечебните
заведения,
съобразен със
здравнодемографските
реалности и с
потребностите от
медицински
услуги за
съответния
регион

Участие при
изготвяне на
НЗК след
законодателни
промени за
развитие на
концепцията за
задължителна
здравна карта

Изготвяне на
областни
здравни карти

Създаване на организация
за подобряване на
изискванията с оглед
предприемане на нужните
решения; актуализирани
стандарти
Предоставяне на
информация за
готовността за въвеждане
на дневен стационар,
еднодневната хирургия и
долекуване
в лечебните заведения в
региона при приемане на
законовите промени

Изготвяне на областна
здравна карта
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ане
правомощи
ята на
институции
те за
контрол на
медицински
те дейности
Предоставе
на
информаци
я за
готовността
за
въвеждане
на дневен
стационар,
еднодневна
та хирургия
и
долекуване
в лечебните
заведения в
региона при
приемане
на
законовите
промени
0

2

1

3

8. Извършване
анализ на
потребностите на
населението от
здравна помощ и
състоянието
на лечебните
заведения и
съответни
промени в Закона
за лечебните
заведения,
касаещи статута
им и
извършваната от
тях дейност
9. Повишаване
доверието между
лекаря и пациента

Проверки и
анализи на
избора на лекар

Изготвяне на
анализи,
предложения за
нормативни
промени при
нужда

Изготвяне на анализи,
предложения за
нормативни промени

6 бр.

1

Повишаване на
контрола по
отношение
информираното
съгласие на
пациентите

Подобрена
информираност,
а оттам и
подобрено
доверие

Подобряване на контрола
по отношение
информираното съгласие
на пациентите

1

10.Изграждане на
регистър на
здравните
професионалисти
(лекари,
специалисти по
здравни грижи и
др.)

Участие при
събиране на
данните за
изграждане на
регистър на
здравните
професионалист
и (лекари,
специалисти по
здравни грижи
и др.)

Предоставена информация
за изграждане на регистър
на здравните
професионалисти (лекари,
специалисти по здравни
грижи и др.)

11. Завършване на
изпълнението на
Политика за
психично здраве
на РБ 2004-2012 г.
и Национален
план за действие

Осъществяване
на
взаимодействие
с Дирекциите
на АСП по
места;
Подпомагане на

Изградени
регистри на
лекари, лекари
по дентална
медицина,
магистър
фармацевти,
медицински
сестри,
акушерки и
асоциирани
медицински
специалисти
Внедряване на
софтуер в
лечебните
заведения за
лица с
психични
разстройства

Подобрен
контрол по
отношение
информира
ното
съгласие на
пациентите
4 бр.

Подобряван
е на
социалните
услуги за
хората с
психични
увреждания

2

Гарантиране на социални
услуги за психично
болните
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1

към нея

12. Подобряване
на организацията
на медицинската
помощ при
спешни състояния

процеса на
деинституциона
лизация на
психично
болните
Участие в
организацията
при
въвеждане на
телемедицински
технологии

Подобряване на
качеството на
оказваната
спешна
медицинска
помощ

Логистично осигуряване
на пилотното въвеждане
на предаване на EKG
данни от мобилните екипи
до лечебни заведения за
болнична помощ
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Осигуряван
е
дублиранет
о на
разговорнат
а връзка
между
РКЦ, тел.
112 и
санитарнит
е
автомобили
на ЦСМП

2

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: Регионален инспекторат по образованието - Бургас
1

2

3

4
Индикатор за изпълнение

Цели за
2012 г.
1.Постигане на
европейско
качество на
образованието

Дейности

Участие в PISA

Резултат

Работни срещи с учители по
математика и по природни науки и
провеждане на PISA – 2012

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2012 г./
Брой обучени
учители

Индикатор за
текущо състояние
/ отчетен в края на
2012 г. /
обучени 40 учители
по математика, 65
по природни
науки,46 учители по
БЕЛ
4 експерти

Брой участващи
експерти
Брой ученици

Разширяване на въвеждането
на интегрирани модули по
предприемачество в учебните
програми по
общообразователните
предмети

Провеждане на
интердисциплинарни
състезания – състезание
„Знам и мога” за ученици от
начален етап и състезанията
по природни науки за

Обучение на учители за формиране
и развитие на предприемачески
компетентности на учениците
Съдействие и методическа помощ
на начални учители обучители по
програми по предприемачество в
начален етап
„Знам и мога” – общински кръг
Природни науки: подборен кръг за
участие в Националното състезание
за ключови компетентности по
природни науки.
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327 ученици на
тестови книжки и
130 ученици на
КБО.

Брой обучени
учители
Брой
училища,включени
в обучението

78 начални учители
60 училища

Брой ученици

– 870 ученици от ІV
клас; областен кръг
– 41 ученици;
национален кръг – 1
ученик Природни
науки –на

5
Индикатор за самооценка
напълно постигната цел /100 %
задоволително постигната цел /
и над 50 %/
незадоволително постигната це
под 50 %/
напълно постигната цел /100 %

ученици от 5. до 8. Клас
Създаване на условия за
квалификация на учителите за
използване на различни
форми и начини за
практическо прилагане на
учебното съдържание

национално ниво участие 2 ученици
Разработване и стартиране на проект
на „Квалификация на
педагогическите специалисти” от
ОП РЧР:

брой семинари

– 4 семинара с
учители по БЕЛ,
МАТ и Природни
науки
– 4 експерти и 193
учители

брой обучени
учители и експерти
Засилване на практическото
обучение в училище

Развиване на дискусионни
форми на обучение,
симулации, ролеви игри

популяризиране на добри практики
за модернизиране на материалната
базатекуща проверка

осем училища
Брой училища

тематични проверки
семинари за обучение на учители

Брой училища
Брой учители

пет училища
учители по БЕЛ,
природни науки,
математика
180 учители

Оптимизиране на формата на
приемен изпит след 7. клас
по математика

Работни срещи
Работни срещи

150 учители

Оптимизиране на формата на
ДЗИ по география и
икономика

Тематична проверка

5 училища
378 ученици от ХІІ
клас

брой учители

брой учители
Регионално външно оценяване

Организиране и провеждане
на НВО в 4., 7., 8. Клас

брой училища
брой ученици
Провеждане на НВО

брой училища
Тематична проверка - Регионално
външно оценяване на знанията и
уменията на учениците
Организиране и провеждане

Работни срещи
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брой ученици

ІV клас-109
VІІ клас-117
VІІІ клас - 21
ІV клас-3447
VІІ клас-3373
VІІІ клас -1181
11 училища

на ДЗИ

Провеждане на ДЗИ

Организиране на приемни
изпити след 7. Клас

Осъществяване на държавен планприем в училищата

Усъвършенстване на
системата за вътрешно
оценяване

брой училища
49 директори
4599 ученици
брой директори
брой ученици

Тематични проверки
Работни срещи с учители

76 паралелки след
VІІ и след VІІІ клас

брой паралелки
11 училища

Подобряване на условията за
психолого-педагогическа
подкрепа на децата и
учениците

Проведени семинари
брой училища
обучени 38 души

Изграждане на система за
превенция на насилието и
агресията сред децата и
учениците

Превенция на
тютюнопушенето и
употребата на алкохол и
наркотични вещества сред
децата и учениците
(стимулиране на
педагогическите специалисти
за обучение в програми за
работа с родителите
Осигуряване на възможности
за развитие на интересите и
способностите на учениците
чрез обучение извън
задължителното учебно време
и ангажиране на свободното
им време:

Семинар с директори на училища
”Методи за преодоляване на
конфликти в училище”
Националната мобилна група за
психологическа подкрепа – център
Бургас работи на терен в 2 училища
по прилагане на Координационния
механизъм

брой обучени
педагогически
специалисти

брой
директори,включен
и в семинара

тренинги
обучени са ученици за медиатори по
метода „Връстници обучават
връстници”
анкета„Употреба и злоупотреба с
наркотични вещества
Разработени училищни програми
Брой ученици
Участие в различните видове
състезания и конкурси от
Националния календар –

143

150 ученици
20 ученициобучени
Анкета с над 800
ученици от СОУ и
професионални
гимназии

101 в ученически
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Изграждане на
информационна система с
данни за състоянието на
квалификацията и кариерното
развитие на педагогическите
кадри по проект на ОП РЧР
„Квалификация на
педагогическите
специалисти”.
Методическа помощ на
експертите по квалификация
от РИО за организиране и
координиране на
квалификационната дейност :

Състезания от Националния
спортен календар –
национални състезания по професии
–
Организиране и порвеждане на
общински и областни кръгове на
ученическите олимпиади
Включване на педагогическите
специалисти в обучения и
квалификации по проект
BGO51PO001-3.1.03-0001”
Квалификация на педагогическите
специалисти”по Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси

Брой училища и
обслужващи звена,
участвали в
различните видове
състезания и
конкурси от
Националния
календар
Брой ученици

игри и 142 училища
и 15 детски градини
в останалите
дейности от
календара, 317
училищни отбора
6120 ученици

359 ученици

Брой ученици
69 училища
Популяризиране на добрите
практики на училищна
квалификационна дейност.
Популяризиране изпълнението на
проект „Квалификация на
педагогическите специалисти”
Контрол по разработването и
изпълнението на правилата и
плановете за квалификация

Информационна карта за
квалификацията и кариерното
развитие на педагогическите
специалисти

Попълване на Информационна карта

Подобряване на качеството на
професионалното образование
и осигуряване на условия за
по-ефективни връзки с
бизнеса

Проведени
са
квалификационни изпити по теория
и практика в ПГ за придобиване
квалификация по професии – в две
сесии –
Осигурено е професионално
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Брой училища

142 училища

Брой училища

образование на възрастни – в
самостоятелна, задочна и вечерна
форма на обучение с
Съдействие на
професионални
гимназии, работещи по проекти
Модернизиране на
материалната база на
професионалните училища

Координирана
професионалните
проекти

работата
гимназиии

143 училища

на
по
Брой училища
1289 ученици.

Брой ученици

Разработване на критерии за
оценка на качеството на
професионалното образование
и въвеждане на външно
оценяване в партньорство с
работодателите в рамките на
проект „Изграждане на
единна система за управление
на професионалното
образование”
Развитие на система за
професионално ориентиране и
консултиране още в рамките
на основната степен на
образование. Дейности по
изпълнение на проект
„Разработване на система за
кариерно ориентиране”,
финансиран от ЕСФ по ОП
„Развитие на човешките
ресурси”

общо 458 ученици

12 училища
Брой ученици
Извършено
самооценяване
професионалните гимназии

на

Брой училища

Брой училища
Организиране и провеждане на
Процедурата
за
заемане
на
длъжностите
„Ръководител”
и
„Кариерен консултант” в Център за
кариерно ориентиране по проект
BG 051PO001-4.3.02-0001 “Система
за
кариерно
ориентиране
в
училищното образование”,
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По Оперативни
програми работят 8
училища.
По Национални
програми на МОМН
работят 5 училища.
По Програми на ЕС
работи 1 училище.
По други проекти
или програми
работят 4 училища.
18 училища

5

Брой училища

Брой консултанти

2 Осигуряване на
равен достъп до
образование и
отваряне на
образователната
система

Дейности по изпълнение на
НП „С грижа за всеки ученик”
в модулите й, ориентирани
към децата и учениците със
затруднения в обучението и
застрашени от отпадане

Мониторинг по изпълнение на
дейностите

Дейности по НП
„Оптимизация на училищната
мрежа” в мярката й „Без
свободен час”

обучение на директори на училища
контрол по изпълнение на
дейностите

Осигуряване правото на
достъп до качествено
образование на всички деца в
задължителна училищна

Организация и координация на
дейностите по ПМС №104 за
осигуряване на учебници
272

Брой училища и
детски градини

48 училища и 3
детски градини

Брой директори
Брой училища

95 директори
95 училища

Брой ученици с
осигурени учебници
за безвъзмездно
Брой деца в ПГ с

27199 ученици –VІІ
клас

напълно
постигната цел
/100%

възраст

осигурени учебни
помагала
1351 в училищата и
7081 в ДГ

Изграждане на мрежа от
услуги за децата, които се
нуждаят от допълнителна
образователна подкрепа

Брой училища и ДГ
Работа по Национална програма „С
грижа за всеки ученик” – модул 2 –
за деца от ПУВ, чийто майчин език е
различен от българския и по модул 3
– за допълнително обучение на
ученици с ниска успеваемост и
майчин език, различен от българския
СИП „Ромски фолклор – „Фолклор
на етносите

38

Брой училища

5 училища
Създаване на толерантна
мултиетническа среда в
българското училище

Работа по проект „Превенция на
отпадането на ромските ученици от
училище»
Участие на учители в курсове за
допълнителна
квалификация
за
работа в мултиетническа среда.
Провеждане
на
седмица
на
толерантността в училищата

Брой училища

Брой учители

4 училища

Брой училища
Работа по проект на Център
„Амалипе” – „Да докоснем
недосегаемите”
проект „Етномагия 3 в 1”
Тематични проверки„Създаване на
толерантна мултиетническа среда в
българското училище

25 учители
Брой училища

12 училища

6 училища
Защитени и средищни училищаработа по проект „Повишаване
качеството на образованието чрез
целодневна организация на
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Брой училища

Създаване на мрежа от
защитени и средищни
училища с оглед осигуряване
на равен достъп до
образование

Проследяване на ефекта от
въвеждането на двугодишна
задължителна предучилищна
подготовка

образователния процес” по ОП РЧР

8 училища
Брой училища

Обхватът на децата 5-6 г. и 6-7 г. в
областта
Тематична проверка „Контрол по
спазване на ДОИ за предучилищно
възпитание и подготовка”

43 училища

участие в националната програма
Брой деца
Мониторинг
и
контрол
изпълнение на програмата

по
Брой ДГ
5869 деца

Изпълнение на НП „На
училище без отсъствие”
Изпълнение на НП „С грижа
за всеки ученик” в модула й,
ориентиран към талантливите
деца и ученици
Формиране на екипи по
Наредба № 1 от 23.01.2009 г.
за обучението на деца и
ученици със специални
образователни потребности

8 ДГ
Тематична проверка:„Дейността на
екипите
в
детските
градини/училищата за подпомагане
обучението и възпитанието
на
децата и учениците със СОП”

Брой училища
Брой училища
3 училища

Интегриране на деца и ученици със
специални
образователни
потребности

10 училища
Брой училища

4 училища и 1 ДГ
Брой ДГ с
интегриране на
деца със СОП
47 ДГ
брой училища с
интегриране на
ученици със СОП
Тематична проверка„Дейността на
логопедичните кабинети в детските
градини и училищата съгласно
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брой ДГ и училища
с достъпна
архитектурна среда

97

чл.28, чл.29 и чл.30 от Наредба №
1/23.01.2009г. за обучението на деца
и
ученици
със
специални
образователни потребности и/или с
хронични заболявания”
Осъществяване на въвеждаща
и периодична квалификация
на педагогическите кадри за
работа с деца и ученици със
СОП

Организиране и провеждане на
подходящи форми за представяне на
добри практики на интегрирано
обучение
Организиране и провеждане на
обучителни семинари и тренинги

Изпълнение на проект
„Подпомагане на обучението
на деца и ученици със
специални образователни
потребности”, финансиран от
ЕСФ по ОП „Развитие на
човешките ресурси

Координиране дейностите по
проекти:
Проект „Алтернативно училище
„Заедно”
„Творчески подход и иновации в
работата с деца със специални
образователни потребности”
Бургас „Среда и сигурност за деца от
уязвими социални групи”

35 училища, 70
ресурсни кабинети
брой училища

6 училища

Брой открити уроци

11 урока
Брой училища и ДГ

12 училища и ДГ

3: Развиване на
условия и среда
за реализиране на
практика на
образователната
концепция „учене

Изпълнение на проект
„Ограмотяване на възрастни”,
финансиран от ЕСФ по ОП
„Развитие на човешките
ресурси”
Утвърждаване на Национална

Методическо подпомагане на
училищата, включени в проекта,
провеждане на работни срещи с
директорите
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Брой училища

63 училища

напълно
постигната цел
/100%

през целия
живот”

квалификационна рамка за
учене през целия живот
Участие на двама ст. експерти от
РИО - Бургас като посланници в
стартиралия едногодишен проект по
линия на програмата „Учене през
целия живот” на ЕК, наречен
NELLII

Брой институции
участници в проекта

-15 институции

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: РИОСВ – Бургас
1

2

3

4
Индикатор за изпълнение

Цели за
2012 г.

Засилен контрол на Общините за
подобряване качеството на
атмосферния въздух в найзамърсените райони,
контролирани от РИОСВ Бургас
– Община Бургас и община
Камено, чрез изпълнение на
всички мерки залегнали в
програмите на предприятията и
програмите на Общините, както
и разработване и изпълнение на
нови Общински програми за
качеството на атмосферния

Дейности

Резултат

Намаляване на броя на превишенията
на ПДК(пределно допустими
концентрации) по показатели – фини
прахови частици, общ суспендиран
прах и сероводород.
Намаляване на броя на сигналите за
разпространение на неприятни
миризми.
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Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2012 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2012 г. /

5
Индикатор за
самооценка
-100% напълно
постигната цел
- 50% задоволителна цел;
-под 50% незадоволителна
цел

въздух (КАВ) по реда на чл. 27
от ЗЧАВ.
Намаляване на вредните емисии
в атмосферата и подобряване
качеството на атмосферния
въздух
Постигане на добро състояние
на повърхностните и подземните
води

Поетапно въвеждане на
ефективни системи за разделно
събиране на отпадъците,
управление на специфични
потоци отпадъци в съответствие
в изискванията на националното
законодателство

Сравнителният анализ спрямо
предходната година показва, че е
постигнато значително намаляване на
емисиите на вредни вещества в
атмосферния въздух
Изграждане,
реконструкции и
модернизации на
пречиствателни
станции за
отпадъчни води.

Предстои
да
бъде
изградена
пречиствателна станция за отпадъчни
води (ПСОВ) “Созопол-ЧерноморецРавадиново“;
разширение,
реконструкция и модернизация на
ПСОВ
“Равда-Слънчев
бряг
Несебър“, както и осъществяване на
дълбоководно
заустване
на
пречистените отпадъчни води. С цел
разширение и модернизация, както й
увеличаване на капацитета на ПСОВ
“Приморско
Китен”,
община
Приморско е подписала договор от
03.02.2012 г. по Оперативна програма
“Околна среда 2007-2013 г.” за
безвъзмездна финасова помощ за
проект: “Интегриран инвестиционен
проект във водния сектор на
агломерация “Приморско - Китен”. С
разрешение за ползване на ДНСК е
въведена е в експлоатация ПСОВ – гр.
Царево. През 2013 г. ще продължи
изграждането на финансиран по ОПОС
проект за канализация на кв. Меден
рудник, гр. Бургас.
Изпълнени са поставените задачи в
плана
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50 %

Предотвратяване и намаляване
на образуването на отпадъците,
както и степента на тяхната
опасност.
Увеличаване на количествата на
рециклирани и оползотворени
отпадъци.

Изпълнени са поставените задачи в
плана

Подобряване на организацията
по разделяне, съхраняване,
събиране и транспортиране на
отпадъците
Екологосъобразно обезвреждане
на отпадъците
Управление на специфичните
потоци отпадъци, според
изискванията на ЕС и
националното законодателство
Правилното съхранение на торов
отпадък;
недопускане
на
локални
замърсявания
при
съхранението на излезли от
употреба и забранени продукти
за
растителна
защита;
недопускането на замърсяване
на земите и почвите при добива,
преработката
на
подземни
богатства и управлението на
минните отпадъци.

Изпълнени са поставените задачи в
плана

Опазване на почвите от
замърсяване с вредни вещества,
засоляване и вкисляване от
промишлени дейности

Сравнителният анализ спрямо
предходната година показва, че
значително е завишено вниманието и
отговорността на фирмите
произвеждащи, съхраняващи и
употребяващи опасни химични
вещества и смеси, с цел
предотвратяване замърсяването на
водите, почвите и въздуха

Устойчиво управление и засилен
контрол по опазване на

Изпълнени са поставените задачи в
плана

Изпълнени са поставените задачи в
плана
Изпълнени са поставените задачи в
плана
Изпълнени са поставените задачи в
плана

Проверки - планови
и извънредни

Оценката
по
компонент
биологично разнообразие показва, че в
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194

443

100 %

биологичното разнообразие,
мрежата от защитени зони и
защитени територии, лечебните
растения в контролираната от
РИОСВ-Бургас територия

резултат на извършените проверки е
налице
трайна
тенденция
към
намаляване
на
търговията
с
диворастящи
видове,
спазване
изискванията за вековните дървета,
заложени в Закона за биологичното
разнообрази
и
заповедите
за
обявяването
им,
драстично
са
намалели
нарушенията
в
билкозаготвителните
пунктове
и
търговията с видове включени в
конвенцията CITES и Регламент
338/97.
Продължава антропогенния натиск
в защитените територии и зони по
южното Черноморие през летния
сезон.
С
оглед
изпълнението
на
поставените задачи за 2012 г. година
може да се отчете, че са постигнати
заложените цели в част биологично
разнообразие, защитени територии и
зони.
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Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: Дирекция „Регионален държавен архив” - Бургас
1
Цели за 2012 г.

2
Дейности

1. Предложения
за изменение на
Закона за
Националния
архивен фонд
2. Предложения
за актуализира не на
Методическия кодекс
3. Внедряване
на нова ин формационна
система и
попълването й

Обсъждане по
отделите и
формулиране на нови
текстове
Обсъждане по
отделите и
формулиране на нови
текстове
Създаване на
електронни
записи

4.
Контролнометодическа дей
ност в действащите фондообразуватели, комплекту
ване на доку
менти с постоянен срок на
съхранение на
ликвидирани
и закрити
учреждения,

Контролнометодически проверки, изготвяне на инвен
тарни описи

3
Резултат

Внесен в НС
проект за
изменение на
ЗНАФ
Разпределени
е на темите в
6 модула и
сформира
не на 6 екипа
Приключване
на дейност 1
– попълнена
фондова
наличност на
“К” и “С”
епохи
Извършване на 154
проверки и
комплектуване на 13
фонда. 24
обучения на
членове на
Постоянно
действащи
те експертни комисии

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
16. напълно постигната цел /100 %/
17. задоволително постигната цел /50 и
над 50 %/
18. незадоволително постигната цел
/ под 50 %/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2012 г./
Закон за Националния
архивен фонд

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2012 г. /
Проект за изменение
на ЗНАФ

6 модула

Приключване на
първия етап

1

Немигрирали записи от
старата информационна
система

Попълнена база данни
с фондова наличност

1

Извършване на 150 проверки и
комплектуване на 7
фонда. 6 обучения на
членове на ПДЕК.

Преизпълнение на
проверките с 4 бр.,
комплектуването на
фондове с 6 бр. и
обучението с 18 бр.

1
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както и регулярно комплектува
не.
5. Обслужване
на потребители
на архивна
информация

6. Популя
ризиране на
НАФ

Предоставяне
на архив
ни докумен
ти за ползване в читалните и
извършване
на справки
Изготвяне
на характеристики за
Пътеводители на
архивните
фондове,
изложби,
статии.
Участия в
научни
конференции.

Изготвяне на
ксерокопия на
архивни
документи и
на справки

Не се залагат стойности
в началото на годината

Характеристи
ки на фондове
те, експозиционни
планове на
изложби,
статии,
доклади

13 статии, 3 изложби,
характеристики за два
пътеводителя. Участие в
1 научен форум с един
доклад

281

458 читатели, които са
използвали 13615 а. е.
Изготвени 5591
ксерокопия и
591 справки за
местонахождение-то
на документи за
трудов стаж
18 статии, 20
изложби, характеристики за два
пътеводителя.
Участие в 6 научни
форума с шест
доклада

1

1

ЦЕЛИ – 2013 Г.
Цели на администрацията за 2013 г.
Наименование на администрацията: ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС
1

2

3

4

5

6

7
Индикатор за
изпълнение

Цели за 2013 г.

1„Осъществяване на
ефективен контрол
относно спазване на
законодателството в
областта на труда,
заетостта
и
държавната служба”

Стратегически
цели

1. Инспектиране
на предприятия от
всички
икономически
дейности
за
гарантиране
спазването
на
Кодекса на труда,
Закона
за
здравословни
и
безопасни условия
на труд, Закона за
насърчаване
на
заетостта и Закона
за
държавния
служител.

Стратегически
документ

ПЛАН ЗА
ДЕЙНОСТ НА ДИТ
БУРГАС ПРЕЗ 2013

Дейности

1.1 Извършване на проверки
по спазване изискванията на
нормативните
актове
за
осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд в
големи строителни обекти
(Автомагистрала
„Тракия,
„Лукойл Нефтохим Бургас”
АД – гр. Бургас).
1.2.
Инспектиране
на
предприятията с рискови
производства и дейности,
подлежащи на периодичен
контрол.
1.3. Извършване на проверки
в предприятия, оказващи
съществено влияние върху
нивото
на
трудовия
травматизъм в страната.
1.4. Извършване на проверки
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Срок
/месец
през
2013г./

2013 г.

Очакван
резултат

Общо 1299
планирани
проверки по
всички
изброени
мерки

Индика
тор за
текущо
състоян
ие

Инди
катор
за
целев
о
състо
яние

по спазване изискванията на
законодателството в областта
на труда в предприятия от
отрасъл „Селско стопанство”.
1.5. Извършване на проверки
в
предприятия
от
икономически дейности КИД
55 „Хотелиерство” и КИД 56
„Ресторантьорство”, насочени
към психосоциалните рискове
на работното място.
1.6. Извършване на контрол
по
законосъобразното
възникване
на
трудовите
правоотношения, спазване на
разпоредбите за работното
време и заплащането на труда.
1.7.
Прилагане
на
законоустановените
правомощия по спазване на
законодателството в областта
на държавната служба.
1.8. Извършване на проверки
по
законосъобразното
осъществяване
на
посредническа дейност по
наемане на работа
1.9. Извършване на проверки
относно
наемането
на
чуждестранни граждани (в т.ч.
наемането
на
незаконно
пребиваващи
чужденци),
както и относно приемането
на командировани работници
и служители от държавичленки на ЕС и от трети
държави в предприятия на
територията на Република
България.
1.10. Извършване на проверки
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на предприятия, осигуряващи
временна работа
1.11.
Извършване
на
проверки
относно
целесъобразното изразходване
на средства, предоставени по
програми
и
мерки
за
насърчаване на заетостта.
1.12.
Извършване
на
проверки в предприятия от
икономически дейности с
проблеми по защитата на
труда на областно равнище
1.13.
Подпомагане
на
социалния
диалог
в
предприятия
от
всички
икономически дейности.
2.1
Информационно
обслужване и предоставяне на
административни услуги на
заинтересовани лица.

2. Повишаване на
административния
капацитет
и
укрепване
институционалния
имидж на ИА ГИТ
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Цели на администрацията за 2013 г.
Наименование на администрацията: ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” – БУРГАС, териториално
звено на ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” СОФИЯ
1
Цели за 2013 г.

1.Броят на задържаните български кораби в
чужди пристанища да се
намали
под
средното
равнище на задържани
кораби; Осъществяване на
контрол осигуряващ опазването на морската среда и
предотвратяване
на
замърсявания от кораби,
както и минимизиране на
щетите при инцидентни
разливи;
Усъвършенстване
дейността по търсене и
спасяване и привеждането
й в съответствие с международните договори и
стандарти за опазване на
човешкия живот.

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

Съответстви
е на корабите под
българско
знаме с
европейскит
е и международни
норми и
стандарти за
безопасност,
безопасно
управление
и опазване
на околната
среда
Повишаване
качеството
на
транспортни
те услуги за
населението
и бизнеса
Осигуряване
на висока
степен на
безопасност
и сигурност
на
транспортна

Политиката
по качеството
в ИАМА,
Хартата на
клиента,
Международните
конвенции в
областта на
корабоплаването по които
РБългария е
страна,
Нормативнит
е документи
на
Международната морска
организация
(ИМО), на
Европейския
съюз и в
националното
законодателство

Контрол за спазването на нормат.
изисквания и стандартите чрез прегледи, освидетелстване на корабите
и оборудването им,
както и чрез извънредни проверки .
Строг контрол
върху изпълнението
на делегираните
функции, чрез наблюдение на
признати организации.
Поддържане
единен регистър на
корабите под българско знаме.
Текущ контрол на
корабите, наблюдение на акваториите
на пристанищата и
териториалното
море за несанкционирано замърсяване от кораби и
контрол по предаването на отпа285

5
Срок
/месец
през 2013
г./

6
Очакван
резултат

Ежедневно

Потддържане
на подробен и
защитен
електронен регистър с пълни
данни за българските кораби
Повишено
ниво на съответствие на корабите под българско знаме с
европейските и
международни
норми и стандарти за безопасност.
Опазване
на
околната среда;
Недопускан
е на инциденти
с туристи по
плажовете
в
резултат
на
дейности
с
водноатракционни
услуги.
Провеждане
на
държавен

Всяко
шестмесе
чие

Ежедневно
Ежедневно

7
Индикатор
за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор
за целево
състояние

Прегледани морски
кораби
2158 бр.

2 200 бр.

Издадени/заверени документи
на мор-ски кораби
3265 бр.

3 300 бр.

Брой превантивни
проверки на лодки,
джетове, плажове и
водни бази през
летния сезон
143 бр.

150 бр.

Извършени
проверки по линия
на Държ. Пристанищен контрол
на кораби, посещаващи
българските
пристанища
317 бр.

320 бр.

Проверка на
товарни планове
269 бр.

270 бр.

та система и
намаляване
на
отрицателно
то влияние
на
транспорта
върху
околната
среда

2. Усъвършенстване
дейността по обучението,
квалификацията и
освидетелстването на
морските лица, така че да
се разширява признаването
на правоспособностите на
българските морски лица в
други страни.

Високо ниво
на квалификация на
морски
кадри в
съответствие с изискванията на
международните
конвенции.

дъци от корабоплавателна дейност и
корабни товари в
пристанищата за обществен транспорт.
Текущ контрол на
товарните операции, проверка и
заверка на товарни
планове.

Политиката
по качеството
в ИАМА,
Хартата на
клиента,
Международните
конвенции в
областта на
корабоплаването по които
РБългария е
страна,
Нормативнит
е документи
на
Международната морска
организация
(ИМО), на
Европейския
съюз и в
националното
законодателство

Контрол за спазването на нормативните изисквания
и стандартите по
отношение на учебните програми, материалната база на
учебните заведения
и специализираните
центрове, квалификацията на преподавателите и изпитващите, съответствието на учебния
процес с учебната
документация.
Провеждане на
изпити за правоспособност, организиране и провеждане на изпитните сесии.
Поддържане и
прилагане на сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2000
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Ежедневно

Всяко
тримесечие

Ежедневно

пристанищен
контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство;
Повишен
процент на санкционирани нарушители
на
нормите
за
опазв. на морската среда;

Проверки на кораби
по МАРПОЛ
238 бр.

240 бр.

Проверки на
чистотата на водите
в акваториите,
пристанищата и
вътрешните водни
пътища
152 бр.

150 бр.

Съответстви
е на качеството
на обучението
на морските
лица в Р. България с европейските и
меж-дународни
стан-дарти и
прак-тика,
както и освидетелстване
на висококвалифицирани и
компетентни
морски лица и
утвърждаване
на имиджа на
Р.България като
износител на
конкурентноспособни висококвалифицира
ни морски
кадри на
международния и европей-

Изпитани лица за
придобиване на
правоспособност
694 бр.

700 бр.

Издадени/
преиздадени
свидетелства за
правоспособност и
потвърждения на
свидетелства за
правоспособност,
плав. стажове и
др.документи на
морски лица
4813 бр

4850 бр.

Проверки на
учебния процес и
мат.база в средни и
висши учебни
заведения и курсове
за подготовка.
45 бр.

45 бр.

система за управление на качеството
и участие в работата на специализираните международни организации.
Поддържане на
единен регистър на
всички морски лица
в Р. България, съобразно
изискванията на
международното и
национално законодателство.
Издаване на документи на морски лица, осъществяване
на сътрудничество с
чужди администрации и извършване
на проверки във
връзка с взаимното
признаване на свидетелства за правоспособност.
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ския пазар;

Ежедневно

Ежедневно

Потддържане
на подробен и
защитен електронен
регистър
с
пълни данни за
морските лица
– лични данни,
степени
на
квалифика-ция,
курсове
за
подготовка,
пла-вателни
стажо-ве,
издадени
документи,
здравословен
статус и т.н.;
Документно
и
регистрационно обслужване на морските лица във
всички специализирани
звена
на
ИАМА;

Цели на администрацията за 2013 г.
Наименование на администрацията: ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ -БУРГАС
1

2

Цели за 2013
г.

Стратегичес
ки цели

1.Директни
плащания на
площ

Приемане на
заявления за
подпомагане
по ДПП

3

Стратегически документ

РЕГЛАМЕНТ НА
СЪВЕТА No 73/2009
РЕГЛАМЕНТ НА
КОМИСИЯТА No
1122/2009
РЕГЛАМЕНТ НА
СЪВЕТА No 1698/2005
РЕГЛАМЕНТ НА
КОМИСИЯТА No 65/2011

4

5

Дейности

Срок
/месец през
2013г./

Обработка
на заявления
и въвеждане
на
информация
в
Интегрирана
та система за
администрир
ане и
контрол

ЗАКОН ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НАРЕДБА № 21 ОТ
30.06.2010 Г. ЗА РЕДА ЗА
КОНТРОЛ НА
ИЗИСКВАНИЯТА НА
СХЕМИТЕ ЗА
НАЦИОНАЛНИ
ДОПЛАЩАНИЯ КЪМ
ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЩАНИЯ
НАРЕДБА № 2 ОТ
21.02.2011 Г. ЗА
СПЕЦИАЛНИТЕ
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01.03.201325.06.2013

6

7
Индикатор за изпълнение

Очакван резултат

Своевременно
получаване на
средствата по
схемите за плащане
на площ-2013

Индикатор за
текущо
състояние
5437

Индикатор за целево
състояние
5600

ИЗИСКВАНИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В
ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ
ЗА НАЦИОНАЛНИ
ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА
СПЕЦИФИЧНО
ПОДПОМАГАНЕ
НАРЕДБА № 3 ОТ
23.02.2011 Г. ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА
213 "ПЛАЩАНИЯ ПО
НАТУРА 2000 И
ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ
С ДИРЕКТИВА
2000/60/EО – ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ
ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.
НАРЕДБА № 5 ОТ
27.02.2009 Г. ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ПОДАВАНЕ НА
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ
И МЕРКИ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА
ПЛОЩ
НАРЕДБА № 5 ОТ
10.03.2010 Г. ЗА
УСЛОВИЯТА ЗА
ДОПУСТИМОСТ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ПАРЦЕЛИ ПО СХЕМИТЕ
ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ
И ЗА ОБЩИТЕ И
РЕГИОНАЛНИ
КРИТЕРИИ ЗА
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ПОСТОЯННИ ПАСИЩА
НАРЕДБА № 11 ОТ
3.04.2008 Г. ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА
211 "ПЛАЩАНИЯ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
ЗА ПРИРОДНИ
ОГРАНИЧЕНИЯ В
ПЛАНИНСКИТЕ
РАЙОНИ " И МЯРКА 212
"ПЛАЩАНИЯ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
В РАЙОНИ С
ОГРАНИЧЕНИЯ,
РАЗЛИЧНИ ОТ
ПЛАНИНСКИТЕ
РАЙОНИ" ОТ
ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
НАРЕДБА № 11 ОТ
06.04.2009 Г. ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА
214 –
АГРОЕКОЛОГИЧНИ
ПЛАЩАНИЯ ОТ
ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2007-2013 Г.
ЗАПОВЕД НА
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ № РД 09-126
ОТ 14.02.2012 Г. ЗА
ОДОБРЯВАНЕ НА
УСЛОВИЯТА ЗА
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ПОДДЪРЖАНЕ НА
ЗЕМЯТА В ДОБРО
ЗЕМЕДЕЛСКО И
ЕКОЛОГИЧНО
СЪСТОЯНИЕ
2.Двойно
декларирани
площи по
схемите за
директни
плащания на
площ

3.Усвояване
на средства
по
Програмата
за развитие на
селските
райони
4.Търговски
механизми Мляко

ЗАПОВЕД
НА
МИНИСТЪРА
НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И
ХРАНИТЕ № РД 09-126
ОТ 14.02.2012 Г. ЗА
ОДОБРЯВАНЕ
НА
УСЛОВИЯТА
ЗА
ПОДДЪРЖАНЕ
НА
ЗЕМЯТА
В
ДОБРО
ЗЕМЕДЕЛСКО
И
ЕКОЛОГИЧНО
СЪСТОЯНИЕ

Приемане на
Заявления за
подпомагане
по различните
мерки от
ПРСР.

Програмата за развитие на
селските райони и
съответни наредби.

Да
приема
декларациите
за
изпълнените
квоти
за
доставки
и
директни
продажби, да
регистрира
трансферите
и
преобразуван

Наредба 23от 13.12.2007 г.
за управление на млечната
квота
НАРЕДБА за реда за
плащане на вноската при
превишение
на
националната млечна квота
Закон за прилагане на
Общите организации на
пазарите на замеделски
продукти на Европейския
съюз

Обработка
на заявления
за
потвърждава
не на или
отказ от
двойно
заявени
площи
,въвеждане
на
информация
в
Интегрирана
та система за
администрир
ане и
контрол
Обработка
на заявления
,въвеждане
на
информация
в ИСАК

01.10.201320.12.2013

Своевременно
получаване на
средствата по
схемите за плащане
на площ-2013

По заповеди за
прием за
съответни
периоди
посочени в
заповедите .

Максимално
усвояване на
средствата от общия
бюджет на ПРСР

335

300

Обработка и
въвеждане
на
информация
в ИСАК
относно
:Годишни
декларации
за
изпълнение
на млечни
квоти,регист

Целогодишно

Като
част
от
Еропейската
общност ,България
прилага системата
на млечните квоти
.Целта
на
тази
система ,съгласно
регламент
1234/2007 ,е да се
регулира
производството на
мляко и млечни

215

215
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1270

1000

ето
на
квоти да
изчислява и
събира
налозите/внос
ките
за
превишение
на
индивидуалн
ите
млечни
квоти,да
събира
глобите
за
забава
при
деклариране.

Наредба № 3 от 06.02.2007
г. за реда за предоставяне
на обезпечение в областта
на земеделието
Наредба № 4 от 19.02.2008
г.
за
специфичните
изисквания
при
производството,
съхранението
и
транспортирането
на
сурово краве мляко и
изискванията за търговия и
пускане на пазара на мляко
и млечни продукти
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба №
4 от 12.02.2008 г. за
специфичните изисквания
при
производството,
съхранението
и
транспортирането
на
сурово краве мляко и
изискванията за търговия и
пускане на пазара на мляко
и млечни продукти
Заповед на министъра на
земеделието и храните за
определяне на фиксирана
цена за килограм мляко
при
прехвърляне
на
индивидуални
млечни
квоти без стопанство на
производителя на краве
мляко
–
покупкопродажба на квоти при
фиксирана цена за квотен
период 01
Закон за подпомагане на
земеделските
производители
Наредба № 6 от 12 март
2010 г. за условията и реда
за
прилагане
на

риране на
договори /
анекси за
доставки на
краве
мляко,месеч
ни справки
за изкупени
количества
краве
мляко,заявле
ния за
преобразува
не на млечни
квоти,заявле
ния за
прехвърляне
на квоти със
или без
стопанство.
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продукти

специфична
мярка
за
подпомагане на пазара в
сектора
на
млечните
продукти
5.Схема
„Училищен
плод”

Общата цел
на схемата за
предлагане на
плодове
в
училищата е
да се осигури
юридическа и
финансова
рамка
за
трайно
увеличаване
на делът на
плодовете и
зеленчуците в
храненето на
децата
Подобряване
на условията
за
производство
и търговия с
пчелни
продукти

НАРЕДБА за условията и
реда за прилагане на схема
за предоставяне на плодове
и зеленчуци в учебните
заведения - схема
"Училищен плод"

Приемане на
заявления за
участие в
схемата
,обработка
на заявления
за плащане
,въвеждане
на
информация
в ИСАК.

Схемата
"Училищен
плод" се
прилага през
учебната година
и включва
периода от 15
септември до 31
май

Национална програма по
пчеларство

Периода се
определя
съгласно
Заповед за
прием с
посочени
начална и
крайна дата.

7.Предоставя
не на
държавни
помощи и
целеви
кредити.

Повишаване
конкурентнос
пособността
на
българското
земеделско
производство

Схеми по Регламент
№1857/2006

8.Инвестицио
нно

Повишаване
конкурентнос

Кредитна схема за
инвестиции в земеделието.

Приемане на
заявления за
участие в
схемата
,обработка
на
заявления,въ
веждане на
информация
в ИСАК
Приемане на
заявления за
участие в
схемата
,обработка
на
заявления,въ
веждане на
информация
в ИСАК
Приемане на
заявления за

6.Национална
програма за
развитие на
пчеларството
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169

169

Подобряване на
ефективността на
производството,кач
еството и
конкурентноспособ
ността на
българския пчелен
мед и млечни
продукти.

50

50

По решение на
УС на
ДФ”Земеделие”

Подпомагане на
земеделските
производители при
отглеждането и
изхранването на
животни ,при
производството на
стратегически
земеделски култури.

1000

1000

Целогодишно

Подобряване
условията на труд

Участие на повече
учебни заведения в
схемата свързана с
правилно хранене
на децета.

3

3

кредитиране в
областта на
земеделието

пособността
на
българското
земеделско
производство

участие в
схемата
,обработка
на
заявления,из
вършване на
проверки за
целево
ползване на
средствата .
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конкурентноспособ
ността на
българските
фермери.

Цели на администрацията за 2013 г.
Областна дирекция земеделие Бургас
Индикатор за изпълнение

Цели за 2013 г.

1
1.Ефективно и прозрачно
управление на
европейските фондове,
основано на добри
системи за контрол и
оценка на проектите за
европейско финансиране

Стратегически цели

2
Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен бизнес,
осигуряващ висок
жизнен стандарт на
заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Срок
/месец през
2013 г./

Стратегическ
и документ

Дейности

3
Програма на
правителствoт
о на
европейското
развитие на
България
2009-2013 г.
Програма за
развитие на
селските
райони 20072013 г.

4
1. Организиране на
информационни
мероприятия и
целенасочени
разяснителни
кампании към
мерките от ПРСР,
към които има послаб интерес и към
стартиращи нови
мерки.
.
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5
целогодиш
но

Очакван
резултат

6
По - голям брой
земеделски
производители да
участват в
мерките по
програмата за
развитие на
селските райони.

Индикатор
за целево
състояние
(заложен в
началото на
2013 г.)

Индикатор
за текущо
състояние

Отговорни
структури

7

8
информацион
ни
мероприятия
касаещи
повишена
информирано
ст на
земеделските
стопани

ГД”АР”

2. Създаване на условия за
подпомагане на малки и
средни производители
чрез провеждане на
разяснителни кампании,
семинари, срещи и
консултации за
разясняване ползване на
схемите за държавна
помощ на малки
количества суровини и
храни до крайния
потребител,

Превръщане на
земеделието и
рибарството в
привлекателен бизнес,
осигуряващ висок
жизнен стандарт на
заетите чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им

Програма на
правителствот
о на
европейското
развитие на
България
2009-2013 г.

3. Оптимизиране на
административния
капацитет в аграрния
сектор

Създаване на
европейска визия на
администрацията,
осигуряваща
качествени
административни
услуги

Програма на
правителствот
о на
европейското
развитие на
България
2009-2013 г.

4. Регламентиране и
защита на традиционни
български
селскостопански
производства

Повишаване на
конкурентноспособно
стта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Програма на
правителствот
о на
европейското
развитие на
България
2009-2013 г.

1. Провеждане на
разяснителни
кампании,
семинари, срещи и
консултации за
разясняване
ползване на
схемите за
държавна помощ на
малки количества
суровини и храни
до крайния
потребител;
2. Насърчаване на
процеса на
обединяване на
земеделските
производители в
организации на
производители
1.Провеждане на
обучения за
антикорупционни
практики
2.Внедряване на
успешни добри
практики за
оптимизиране на
административните
процедури
1. Провеждане на
разяснителни
кампании,
семинари, срещи и
консултации за
разясняване
предимствата на
политиката на
качеството
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целогодиш
но

Подобряване на
достъпа на малки
и средни
производители до
пазарите на
земеделски
продукти и храни
Насърчаване на
определени
дейности чрез
прилагане на
системата от
държавни
помощи

Разяснителни
кампании,
семинари,
срещи и
консултации

ГД”АР”

целогодиш
но

Оптимизация на
функции на
администрацията,
облекчаване на
административни
услуги

Брой
проведени
обучения за
антикорупцио
нни практики

ГД”АР”

целогодиш
но

Възстановяване и
развитие на
традиционните за
страната аграрни
производства

Разяснителни
кампании,
семинари,
срещи.

ГД”АР”

5. Създаване на
алтернативен поминък на
стопанствата, в засегнати
от преструктуриране
отрасли –
тютюнопроизводство,
млекопроизводство и др.

Повишаване на
конкурентноспособно
стта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Програма на
правителствот
о на
европейското
развитие на
България
2009-2013 г.

1. Предоставяне на
консултации на
земеделските
производители за
алтернатива за
производство на
тютюн,
млекопроизводство

6. Увеличаване на дела на
биологичното
производство

Повишаване на
конкурентноспособно
стта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Програма на
правителствот
о на
европейското
развитие на
България
2009-2013 г.

1. Провеждане на
разяснителни
кампании,
семинари, срещи и
консултации за
разясняване
предимствата на
биологичното
производство.

7. Оптимизиране
използването на
земеделските земи

Повишаване на
конкурентноспособно
стта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Програма на
правителствот
о на
европейското
развитие на
България
2009-2013 г.

1.Подкрепа на
процеса на
комасация на
земеделските земи.
2.Подобряване на
процесите на
стопанисване,
управление и
разпореждане на
имоти държавна
собственост по реда
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целогодиш
но

целогодиш
но

целогодиш
но

Създадени
условия за
подкрепа на
производителите
в засегнати от
преструктуриране
отрасли
Добре
информирани
земеделски
производители за
алтернативно
производство на
тютюна и
млекопроизводств
о.
Поминък, работни
места,
устойчивост,
възможност в
планинските
райони да работят
млади хора и
традиционно помалките добиви в
тези краища да се
компенсират с подобри изкупни
цени и пазар за
продукцията.
Ефективно
управление и
равен достъп до
земите от ДПФ
Намаляване на
площите на
неизползваните
мери и пасища от
ДПФ и ОПФ

ГД”АР”

Проведени
разяснителни
кампании,
семинари,
срещи

ГД”АР”

1.Провеждане
на
информацион
ни и
разяснителни
кампании по
всички
правила
касаещи
сключване на
споразумения
по чл.37 в

ГД”АР”

на ЗСПЗЗ

и провеждане
на тръжни
процедури за
отдаване на
земята под
наем и аренда

8. Оптимизиране на
хидромелиоративната
инфраструктура за
ефективно използване на
водните ресурс

Повишаване на
конкурентноспособно
стта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Програма на
правителствот
о на
европейското
развитие на
България
2009-2013 г.

1.Контрол,
съдействие,
навременна
експертна помощ
при поддръжката на
ХМС съоръжения
за напояване и
предпазване от
вредното
въздействие на
водите.

целогодиш
но

9. Ефективно участие в
дискусията за бъдещето на
Общата селскостопанска
политика, в процеса на
опростяване на
европейското
законодателство, в
процеса на изготвяне и
приемане на актове на
Съвета и ЕК в областта на
земеделието

Повишаване на
конкурентноспособно
стта на българските
селскостопански
продукти в условията
на членството на
България в ЕС

Програма на
правителствот
о на
европейското
развитие на
България
2009-2013 г.

1. Организиране и
провеждане на
публични дебати за
бъдещето на ОСП
след 2013 г. на
територията на
областта

целогодиш
но
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Оптимизиране на
хидромелиоратив
ната
инфраструктура
за ефективно
използване на
водните ресурси.

Земеделските
производители да
получат
справедлив доход
от продажбата на
своите продукти
на пазара и като
възнаграждение
за дейността,
която извършват в
полза на
обществото в
рамките на
Европейския
селскостопански
модел.
1.8. За тази цел е
необходимо също

Извършени
проверки,
протоколи,
предписания

Разяснителни
кампании,
семинари,
срещи.

” ГД”АР”

ГД”АР”

Цели на администрацията за 2013 г.
Наименование на администрацията: Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас
1

2

Цели за 2013 г.

Стратегически цели

1.Координиране
работата на
структурните и
териториалните
звена на ОУПБЗНБургас и контрол по
изпълнението на
задачите.
2. Осигуряване на
държавен
противопожарен и
превантивен
контрол,
пожарогасителна и
спасителна дейност.

Защита на населението
и обектите от
критичната
инфраструктура при
възникване на
бедствия, пожари и
други извънредни
ситуации.
Повишаване на
ефективността на
превантивната дейност
по отношение
устойчивостта на
обектите и системите
при възникване на
бедствия, пожари и
други извънредни
ситуации.
Развитие и
утвърждаване на
доброволните
формирования чрез
създаване на
нормативна уредба,
информационна среда и
условия за тяхното
популяризиране.
Усъвършенстване на
системата за ранно
предупраждение и
оповестяване на

3. Организиране
дейността на
ръководството на
ОУПБЗН-Бургас за
изпълнение на
приоритетите за 2013
г.
Провеждане на
тренировки по
оповестяване на
структурите на МВР

3
Стратегическ
и документ

4

5

Дейности

Срок
/месец през
2013г./

6

Индикатор за изпълнение
Очакван
резултат

План за
управленската
дейност на
ГДПБЗН-МВР.

Поддържане на
постоянна
оперативна
готовност на силите
и средствата за
пожарогасене и
спасителна дейност.

За периода
2013 г.

Планиране на
дейността за
осигуряване на
оперативната,
превантивната и
контролна дейност
по ПБЗН.

План за
управленската
дейност на
ГДПБЗН-МВР.

Осигуряване на
пожарната
безопасност,
защитата на
населението и
критичната
инфраструктура.

За периода
2013 г.

Повишаване
нивото на
сигурността и
защита на
населението в
Бургаска област.

План за
управленската
дейност на
ГДПБЗН-МВР.

Усвояване на
международния
опит и
популяризиране на
доброволческите
формирования.

За периода
2013 г.

Повишаване
подготовката и
готовността на
населението за
адекватна реакция
при бедствия и
пожари.

План за
управленската
дейност на
ГДПБЗН-МВР.

Поддържане
готовността на
оперативните
дежурни за

За периода
2013 г.

Осигуряване
готовността на
МВР за работа във
военно време и
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7

Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

за работа във военно
време.

органите на
изпълнителната власт и
съставните части на
ЕСС.

своевременно
оповестяване на
структурите.

при извънредни
ситуации.

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - БУРГАС
1

2

3

4

5

Индикатор за изпълнение

Цели за
2012 г.

Обезпечаване на
обществените
потребности от
качествени услуги

Дейности

Резултат

Дейността се осъществява
в условията на
функционираща „Система
за финансово управление
и контрол” , „ Закон за
бюджета на НЗОК”,
„Национален рамков
договор” и др. нормативни
актове и документи.

Следва се
политика на
качествено
обслужване , в
рамките на
работния ден,
чрез осигуряване
на бърз и
безпроблемен
достъп на
гражданите.

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2012 г./

Индикатор за
текущо състояние
/ отчетен в края на
2012 г. /

100 %

100 %

Индикатор за самооценка
1.напълно постигната цел /100 %/
2.задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
3.незадоволително постигната цел / под 50 %/

Напълно постигната цел.
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Рационално
разпределяне на
средствата за
задоволяване на
потребностите от
медицински услуги

Изготвени са месечни и
годишни отчети, анализ на
изпълнението на бюджета,
„ ЗГПС” за изпълнителите
на болнична помощ,
определяне на брой
„СМД” и стойност МДД
за изпълнителите на
извънболнична
медицинска помощ и
контрол по изпълнението
им по тримесечия

Ефективно и
ефикасно управление
на активите на РЗОК
Бургас.

Управление на активите
се осъществява при строго
спазване изискванията на
вътрешни и външни
нормативни актове.

Повишаване
качеството на
медицинските
дейности и контрол
върху изпълнението
на договорните
ангажименти.

Организация и
извършване на
периодични контролни
дейности (медицински и
финансови).

В резултат на
цялостната
дейност на РЗОК
Бургас, е налице
оптимално
управление и
разходване на
бюджета, и
изпълнение на
здравноосигурите
лните плащания,
съобразно
бюджетната
рамка.
В резултат на
цялостната
политика на РЗОК
Бургас е налице
балансирано
управление на
активите
Качествено
медицинско
обслужване,
тенденция за
растящ брой на
нови договорни
партньори и
отчитане и
заплащане на
нови медицински
дейности.

100 %

100 %

Напълно постигната цел.

100 %

100 %

Напълно постигната цел.

100 %

100 %

Напълно постигната цел.
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Цели на администрацията за 2013 г.
Наименование на администрацията: Регионален инспекторат по образованието - Бургас
1

Цели за 2013 г.

1.1.Анализ и
оценка на
системата за
осигуряване на
качеството

1.2.Създаване на
условия за
включване на
българската
образователна
система в
сравнителни
анализи за
качеството на
образователния
продукт в
контекста на
европейските
изисквания.

2

3

Стратегическ
и цели

Стратегически
документ

1.Постигане на
европейско
качество на
образованието

Национална
програма за
развитие на
училищното
образование и
предучилищното
възпитание и
подготовка
(2006–2015 г.)
Тригодишната
бюджетна
прогноза
Национална
стратегия за
детето 2008 2018 г.

4

5

Дейности

Срок
/месец през
2013г./

6

Индикатор за изпълнение
Очакван
резултат

Работна среща с учители –
Запознаване с резултатите от PIRLS и
съпоставка с резултатите от НВО в 4.
клас на регионално равнище

Май 2013г.

Проведено НВО
– ІV клас

Интердисциплинарни състезания –
състезание „Знам и мога” за ученици
от начален етап и състезанията по
природни науки за ученици от 5. до 8.
Клас

Април 2013г

Провеждане на
олимпиадата и
състезанието

Програма на
правителството
на европейското
развитие
Национална
стратегия за
въвеждане на
ИКТ в
българските
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7

Индикатор
за текущо
състояние
Брой
училища109

Индикатор за
целево
състояние
Брой
училища-109

Брой
ученици-40

Брой
ученици

училища

Обмен на добри практики между
училищата

1.3. Обмен на
добри практики
при въвеждането
на интегрирани
модули по
предприемачеств
о в учебните
програми по
общообразовател
ните предмети

Семинар – „Прилагане на
интерактивни техники в
професионалната подготовка”
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През
учебната
година

М.април 2013

Мониторинг и
анализ на
въвеждането на
модулите

Брой
училища15

Брой
училища

Повишаване
квалификацията
на

Брой
учители - 50

Брой учители

1.4.
Създаване
условия за
квалификация на
педагогическите
специалисти за
използване на
различни форми
и начини за
практическо
прилагане на
учебното
съдържание

Семинар с учители по чужд език –
Стратегии и техники за рационално
учене.Формиране на умения за
ефективно преработване на
информация.преподаване според
типовете интелект.

1.5.Засилване на
практическото
обучение в
училище, в това
число чрез
модернизиране
на материалната
база в
училищата.

Текущи проверки на тема
“Организация и провеждане на
образователно-възпитателния процес
в І – ІV клас и модернизиране на
материалната база в училищата”
Текущи проверки в училищата,
оборудвани по проект на МОМН за
модернизиране на кабинетите по
физика, химия и биология:

педагогическите
специалисте

М.07.2013г

Повишаване
качеството на
МТБ и но
образованието

Брой
училища 15

Брой
училища

Тематична проверка:Контрол върху
покриване на ДОИ по ФВС”
Тематична проверка „Обучението по
чужд език в начален етап”
Провеждане на квалификационни
курсове и семинари

Брой
учители-50
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Брой учители

1.6.Развиване на
дискусионни
форми на
обучение,
симулации,
ролеви игри

Тематична проверка: „Предприети
мерки на училищно ниво за
повишаване равнището на
компетентностите по български език и
литература на учениците от начален
етап, чийто майчин език не е
българският език”
Курсове и семинари с учители

М. април
2013г.

Повишаване
квалификацията
на учителите и
качеството на
ОВП

М.май 2013г.

1.7.Подобряване
на организацията
и анализ на
резултатите от
приемния изпит
след 7.клас, НВО
и ДЗИ

Работни срещи с директори

М. март
2013г

Тематични проверки: „Съответствие
между вътрешното и външното
оценяване по български език и
литература в VІІ и ХІІ клас. Контрол
върху изготвяне на изпитни материали
за вътрешно оценяване”

М.май 2013

.„Съответствие на текущото вътрешно
оценяване на учителите по
обществени науки и гражданско
образование с ДОИ, със стандартите в
учебните програми и с Наредба №
3/15.04.2003 г. за системата
на оценяване”.
„Организация и провеждане на
изпитите по учебни предмети в
задочна и самостоятелна форма на
обучение”
„Организиране на вътрешното
оценяване по предметите от
КОО”Природни науки и екология” с
оглед повишаване на резултатите от
НВО по природни науки в 7. клас и на
ДЗИ в 12. клас”;
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М.май 2013

Януари-май
2013

Брой
училища-8

Брой
училища

Брой
учители-80

Брой учители

Създаване на
организация за
НВО
Подобряване
качеството на
ОВП

Брой
директоре 143
Брой
училища27

Брой
директори

Провеждане на
НВО

Брой
ученици

Брой
ученици

Провеждане на
ДЗИ

Брой
ученици

Брой
ученици

Брой
училища -8

Брой
училища

Брой

Брой

Брой
училища

Повишаване
качеството на
организация и
провеждане на
НВО и ДЗИ

М.май 2013

училища-5

училища

Анализи на резултатите от НВО2013г.
.
М.юли 2013
Обучителни семинари

М.май 2013г.

1.8.Въвеждане
на портфолио на
ученика
1.9.Подобряване
на условията за
психологопедагогическа
подкрепа на
децата и
учениците и
изграждане на
система за
превенция на
насилието и
агресията сред
децата и
учениците

Координиране
контрола
при
организиране и провеждане на
психолого-педагогическа подкрепа на
децата и учениците
Координиране
дейността
на
директорите на детските градини и
училищата
за
дейността
на
„Националната мобилна група за
психологическа подкрепа”, както и на
Координационния
механизъм
за
взаимодействие при работа в случаи
на деца, жертви или в риск от насилие
и за взаимодействие при кризисна
интервенция

1.10.Осигуряван
е на
възможности за
развитие на
интересите и
способностите
на учениците
чрез обучение
извън
задължителното
учебно време и
ангажиране на
свободното им
време

Подпомагане
разработването
на
училищни политики срещу насилието

1.11.Изграждане

Мониторинг

Координирани
дейностите
Национален
календар
извънучилищни дейности
Координиране
дейностите
Национален спортен календар

от
за

изпълнение
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на

Брой
учители

Брой учители

Брой
училища –
143

Брой
училища

Брой
училища –
143

Брой
училища

Брой
ученици

Брой
ученици

През
годината
Януаридекември

Януаридекември

от

Организиране и провеждане на
общински и областни кръгове на
ученическите олимпиади, национални
състезания и национални състезания
по професии
по

Установяване
успеваемостта на
учениците
Усвояване на
умения за
изготвяне на
портфолио на
ученика
Превенция на
агресията и
насилието в
училище

Осигуряване
вазможност за
развитие на
способностите
на учениците

на ефективна
система за
квалификация и
кариерно
развитие на
педагогическите
кадри

дейностите по проект „УСПЕХ”

Брой
училища-69

Организирани и провеждане на
квалификационни форми с учители по
всички учебни предмети

Брой
училища

Дейности по проект „Квалификация
на педагогическите кадри
Квалификационна дейност с
директори на училища и детски
градини

Национална
квалификационн
а рамка
1.12.Подобряван
е на качеството
на
професионалнот
о образование и
осигуряване на
условия за поефективни
връзки с бизнеса
1.13.Модернизир
ане на
материалната
база на
професионалнит
е училища
1.14.Разработван
е на училищни
системи за
осигуряване на

Национална
програма
„Квалификация”

Тематична проверка:
”Качеството на обучението в
училища с млади и новоназначени
учители по предметите от КОО
„Обществени науки и гражданско
образование и религия” ”

През
годината

Повишаване
квалификацията
на
педагогическите
специалисти

Брой
училища

Брой
училища

Януаридекември

Популяризиране на добрите практики
на училищна квалификационна
дейност.
Тематична проверка „Провеждане на
държавните изпити по професии при
отчитане присъствието на
работодателите на тях”
Съдействие при реализиране на
проект “Ученически и студентски
практики” по ОПРЧР

Януаридекември

Дейности по проект «Система за
кариерно ориентиране в училищното
образование
Тематична проверка: „Обезпеченост
на обучението по учебна и
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М.април
2013г.

Високо качество
на
професионалнот
о образование

Брой
училища-3

Брой
училища

качество в
професионалнот
о образование,
съгласно заповед
на министъра

производствена практика”
Стимулиране участието на ПГ в
проекти, национални програми

Брой
училища-18
М.януарим.декември
2013г.

Обсъждане на критерии за
осигуряване на качество на
професионалното образование
Закон за
професионалнот
о образование и
обучение

Брой
училища
Контрол при
изпълнение на
дейностите
Осигуряване на
МТБ

М.април
2013г.

Брой
училища – 2

Активна работа
по проекти

Брой
училища.18

Самооценка на
качеството на
ПО

Брой
училища.22

Брой
училища

Брой
училища

М.януари – м.
декември
2013г.
Брой
училища.
2.1.Повишаване
на обхвата,
превенция на
отпадащите
ученици и мерки
срещу
неграмотността
2.2.Дейности по
изпълнение на
НП „С грижа за
всеки ученик”

2.3.Дейности по
изпълнение
ПМС № 104 за

2Осигуряване
на равен
достъп до
образование и
отваряне на
образователнат
а система

Национална
програма за попълно
обхващане на
учениците в
задължителна
възраст;

Национална
стратегия за
детето 2008 2018 г.

Мониторинг и контрол на дейности по
изпълнение на НП „С грижа за всеки
ученик”

Рамковата
конвенция за
защита на
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През
годината

Повишаване
успеваемостта на
учениците

Брой
училища и
ДГ – 27

Брой
училища и
ДГ

Подготовка за
участие в
национален кръг
на ученическите
олимпиади

Брой
училища –
10

Брой
училища

осигуряване за
безвъзмездно
ползване на
учебници и
учебни помагала

2.4.Създаване на
толерантна
мултиетническа
среда в
българското
училище

националните
малцинства

Закон за
народната
просвета
Конвенцията за
борба срещу
дискриминацият
а в областта
на
образованието.
.
Декларацията за
правата на лица,
принадлежащи
към национални
или
етнически,
религиозни и
езикови
малцинства.
Закона за
защита срещу
дискриминацият
а.

2.5. Укрепване
на мрежата от
защитени и
средищни
училища в
страната с оглед

Управленската
програма на
българското
правителство
“Хората са
богатствотона
България”
ПМС №104 от
2003г. за
приемане на

Осигуряване на учебници за
учениците І-VІІ клас

М.август
2013г.

Осигуряване учебни помагала за деца
от ПГ
Текущи проверки
– Използване на учебници и учебни
помагала в начален етап
-Използване на учебници и учебни
помагала при обучението по чужд
език
в
прогимназиален
и
гимназиален етап

Тематична проверка : „Контрол при
организиране и провеждане на
консултации и допълнителна работа с
учениците”
Организация, координация и контрол
по
изпълнение
на
Програма
„Превенция на отпадането на ромски
ученици от училище”
- ЦМЕДТ
„Амалипе”
Координиране на дейностите по
програма СИП”Фолклор на етносите
– Ромски фолклор”
Съдействие
при
изпълнение
дейностите по проект на Община
Бургас "Обучението в професионална
гимназия – сигурен път към успешна
трудова и социална реализация на
децата от етнически малцинства
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Януаридекември

През
годината

Обезпечаване на
необходимите
количества

Използване на
одобрени
учебници и
учебни помагала

Образователна
интеграция на
децата и
учениците от
етническите
малцинства

Брой
ученици

Брой
ученици

Брой деца
от ПГ

Брой деца от
ПГ

Брой
училища –
109

Брой
училища

Брой
училища – 7

Брой
училища

Брой
училища
Януаридекември

Брой
училища
Брой
училища

Януаридекември
Януаридекември

Брой
училища
Брой
училища
Брой
училища

осигуряване на
равен достъп до
образование
2.6. Дейности по
НП „На училище
без отсъствия”

Наредбата за
учебниците и
учебните
помагала
Националната
програма за
гарантиране на
правата на
децата с
увреждания
2010-2013г.
Национални
програми на
МОМН

Координиране дейностите по
проект”Повишаване качеството на
образованието чрез целодневна
организация на образовантелния
процес” по ОПРЧР
Януаридекември

Тематична проверка:
.„Мобилен контрол по отношение
присъствието на ученици в маломерни
паралелки, дофинансирани от
общините и паралелки в съответствие
с Наредба № 7 по отношение на
пълняемостта”
Тематична проверка
„Контрол относно спазване на
изискванията на нормативната уредба
при преместването и приемането на
ученици през учебната година в
профилирани и професионални
гимназии и в СОУ с профилирани и
професионални паралелки”

2.7.Развитие на
включващо
образование за
деца и ученици
със специални
образователни
потребности

Повишаване
качеството на
ОВП при
целодневна
организация

Оказване на съдействие при
изпълнение на НП „На училище без от
отсъствие” по Мярка „Без свободен
час” и по Мярка „Без отсъствие”
Формиране на екипи по Наредба № 1
от 23.01.2009 г Тематични проверки:
„Изготвяне на индивидуални
образователни програми на децата и
учениците със специални
образователни потребности в детската
градина и училището ”.
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Брой
училища –
43

Брой
училища

Намаляване на
безпричинните
отсъствия
Брой
училища –
50

М.януари – м.
юни 2013г.

Спазване
изискванията на
нормативната
уредба при
преместване на
учениците
Януаридекември

Брой
училища

Брой
училища-12
Брой
училища

2.8.Изграждане
на положителни
нагласи за
провеждане на
приобщаващо
образование
2.9.Организиран
е и провеждане
на подходящи
форми за
представяне на
добри практики
на интегрирано
обучение
2.10.Осъществяв
ане на
въвеждаща и
периодична
квалификация на
педагогическите
кадри за работа с
деца и ученици
със СОП,

„ Ефективност на корекционнологопедичната работа при децата с
езиково-говорни нарушения в
логопедичните кабинети”.
Провеждане на квалификационна
дейност на основата на определени
дефицити от знания и умения за
работа с деца и ученици със СОП;

През
годината

Качество на
образованието
при
осъществяване
на образователна
интеграция на
деца и ученици
със СОП

М.май 2013г.

Брой деца
на ресурсно
подпомаган
е

Брой деца на
ресурсно
подпомагане

М.май 2013г.
Финализиране на дейностите по
изпълнение на проект „Подпомагане
на обучението на деца и ученици със
специални образователни
потребности”, финансиран от ЕСФ

Януаридекември

Повишаване
уменията на
учителите за
работа с ученици
със СОП

Брой
ученици на
ресурсно
подпомаган
е
Брой
обучени
учители-40

Януаридекември

Брой
ученици на
ресурсно
подпомагане
Брой
обучени
учители

Провеждане на открити уроци и
методически срещи

2.11.Изпълнение
на проект
„Включващо
обучение” по ОП
„Развитие на
човешките
ресурси

Брой
училища-4

Януаридекември

Повишаване
уменията на
учителите за
работа с ученици
със СОП

Организация, координиране,
методическа помощ и контрол по
изпълнение на проект „Включващо
обучение” по ОП”РЧР” в пилотните
училища

Бой
участващи
учители –
25
по график
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Брой
училища

Брой
участващи

учители
Успешно
изпълнение на
дейностите по
проекта
Пилотни
училища - 3
През
годината.

3.1.Осигуряване
на достъп до
различни форми
на непрекъснато
учене
3.2.Изпълнение
на проект
„Ограмотяване
на възрастни”,
финансиран от
ЕСФ по ОП
„Развитие на
човешките
ресурси”
3.3.Популяризир
ане на
възможносите за
учене през целия
живот
3.4.Създаване на
условия за

3.Развиване на
условия и
среда за
реализиране на
практика на
образователнат
а концепция
„учене през
целия живот”

Брой
училища

Национална
стратегия
за учене през
целия живот
за периода 2008
– 2013 година
Проект „Нов
шанс за успех”
по ОП РЧР
Проект по ОП
РЧР – „Система
за кариерно
ориентиране в
училищното
образование”
Европейска
квалификационн
а рамка за учене

Координиране дейностите по проект
„Нов шанс за успех”

През
годината

Ограмотяване на
възрастни

Съдействие при изпълнение на
дейностите по проект „Преподаване
на математика чрез иновативно

През
годината

Повишаване
качеството на
обучението
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Брой
училища –
20

Брой
училища

Брой
учители 20

Брой учители

идентифициране
и официално
признаване на
неформално
придобити
знания, умения и
компетентности
чрез проект по
ОП РЧР/

през целия
живот

съдържание и подходи за учене”
(Teaching maths trough innovative
learning approach and contents –
TALETE) по Програма „Учене през
целия живот”,

Популяризиране участието на
училищата в секторната програмата
“Леонардо да Винчи

Изпълнение на
дейности по
проекта

През
годината

Брой
училища

Брой
училища

Цели на администрацията за 2013 г.
Наименование на администрацията: РИОСВ – Бургас
1

2

3

Цели за 2013 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Постигане на
добро състояние
на повърхностните и подземните
води

Закон за водите
и подзаконови
нормативни
актове,
Национална
стратегия за
управление и
развитие на
водния сектор в
Република
България,
Планове за
управление на
речните басейни

1.Намаляване
на замърсяването на водите
с отпадъчни
води от
промишлени и
битови
източници.

4

5

6

Дейности

Срок
/месец през
2013 г./

Очакван
резултат

Подобряване
ефективността на
пречистване на
заустваните
отпадъчни води от
битови,
промишлени
източници чрез
извършване на
засилен контрол на
изградените
ПСОВ, както и
чрез контрол на
изграждащите се
обекти за
подобряване
инфраструкту313

Първо и
второ
полугодие на
2013 г.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

2.Намаляване
на емисиите на
вредни
вещества
изпускани в
атмосферния
въздух

3. Контрол на
изпълнение-то

постигане на подобро качество на
атмосферния
въздух

Закон за
чистотата на
атмосферния
въздух и
подзаконови-те
нормативни
уредби

Национална
стратегия

по

рата за събиране,
отвеждане и
пречистване на
отпадни води в
населените места
на територията,
контролирана от
РИОСВ – Бургас,
както и
продължаване на
тенденцията за
засилен контрол
съвместно
Басейнова
дирекция за
управление на
водите в
Черноморски
район през летния
туристически сезон
относно
нерегламентирани зауствания на
отпадъчни води.
Оказване на
съдействие и
контрол при
изграждане на
нови
екологосъобраз-ни
инсталации в
,,Лукойл Нефтохим
Бургас” АД и
монтиране на
съвременни
очистни
съоръжения на
промишлените
обекти на
територията на
Община Бургас
Проверки планови и
314

2013 г.

януаридекември

Предотвратяване и

на условията в
издадените
решения по
ОВОС за
големи обекти
по
Черноморското
крайбрежие,
както и
съответствието
на издадените
(където се
прилага)
разрешения за
строеж с
поставените
ограничения в
решенията по
ОВОС.
4. Засилен
контрол на
докладите по
наблюдение и
контрол при
прилагането на
планове,
съгласувани със
становища по
екологична
оценка.
5.Спазване на
режимите на
защитените
зони от мрежата
„НАТУРА
2000”.
Предвидени са
и проверки на
терен и по
документи във
връзка с
изпълнение на
условия в

околна среда,
Закон за
опазване на
околната среда и
подзаконови
нормативни
документи.
План за
контролната
дейност на
РИОСВ-Бургас

Да
се
предприемат
ефективни
и
спешни мерки, за
спиране
на
загубата
на
биологично
разнообразие, за
да се гарантира до
2020
г.
устойчивостта на
екосистемите. За
тази цел да се

Статегически
план за
биоразнообразие
то 2011—2020 и
целите от аичи
за
биоразнообразие
то
Закон за
биологичното
разнообразие
Закон за
защитените

извънредни

намаляване на
отрицател-ното
въздействие
върху околната
среда от
реализацията на
ИП

Проверки планови и
извънредни

януаридекември

Предотвратяван
е и намаляване
на отрицателното въздействие
върху околната
среда от
реализацията на
ПП

Проверки планови и
извънредни

януаридекември

Предотвратяван
е и намаляване
на
отрицателното
въздействие
върху
защитените
зони от
реализацията на
ИП/ППП
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Планирани за
контрол 91
обекта

100 %

издадени
решения по
оценка за
съвместимостта
на
инвестиционнит
е предложения,
планове и
програми с
предмета и
целите на
опазване на
защитените
зони
6. Спазване на
режимите на
защитените
територии,
както и
спазване на
условията
заложени в
становища и
решения за
съгласуване на
дейности в ЗТ.
7.Атуализиране
на режимите и
границите на
защитените
територии и
актуване на
резерватите и
поддържаните
резервати;
Контрол по
опазване на
растителни и
животински
видове извън
естествената им
среда и на
търговията със

намали
натиска
върху
биоразнообразието,
да
се
възстановят
екосистемите,
биологичните
ресурси да се
използват
устойчиво; да се
подобри
капацитетът,
вземането
на
решения да се
основава
на
солидни научни
изследвания, и на
превантивния
подход”.

територии
Закон за
лечебните
растения
Подзаконови
нормативни
документи
План за
контролната
дейност на
РИОСВ-Бургас
за 2013 г.
Проверки планови и
извънредни

януаридекември

Предотвратяван
е и намаляване
на нарушенията
в защитените
територии

Планирани за
контрол 23
обекта

100 %

Проверки планови и
извънредни

януаридекември

Подобряване на
контрола върху
ЗТ

Подлежащи за
актуване 11
резервати и
поддържани
резервати след
актуализиране
на границите

50 %

Проверки планови и
извънредни

януаридекември

Намаляване
загубата на
биологичното
разнообразие

Планирани за
контрол 31
обекта

100 %
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застрашени
видове от
дивата флора и
фауна.
8.Контрол
в
билкозаготвите
лните пунктове
и складовете за
билки
за
предотвратяван
е
нерегламентира
ното ползване
на ресурси от
естествените
находища
на
лечебните
растения
9. Разделното
събиране на
битовите
отпадъци и
поетапното
постигане на
целите за
рециклиране и
оползотворяван
е на битовите
отпадъци
10. Поетапно
изграждане на
общински или
регионални
площадки за
управление на
отпадъците,
както и контрол
върху тяхното
състояние и
експлоатация.
11.
Оптимизиране
на

Проверки планови и
извънредни

януаридекември

Екологосъобразно
управление
на
отпадъците

Закон за
управление на
отпадъците и
подзаконови
нормативни
акове

Проверки планови

2013г.

Екологосъобразно
управление на
отпадъците

Закон за
управление на
отпадъците и
подзаконови
нормативни

Проверки планови

2013г.

Екологосъобразно
управление на
отпадъците

Закон за
управление на
отпадъците и

Проверки планови

2013г.

317

Предотвратяван
е и намаляване
на
нерегламентира
но ползване на
лечебни
растения от
естествените
находища.

Планирани за
контрол 31
обекта

100 %

съществуващит
е системи за
събиране и
третиране на
специфични
отпадъчни
потоци
12. Спазване
изискванията за
третиране на
отпадъци и на
условията по
разрешението,
съответно по
регистрационни
я документ, за
дейностите,
свързани с
образуване,
събиране,
включително
разделното,
съхраняване,
транспортиране
, третиране на
отпадъци

подзаконови
нормативни

Екологосъобразно
управление на
отпадъците

Закон за
управление на
отпадъците и
подзаконови
нормативни

Проверки планови

2013г.
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Цели на администрацията за 2013 г.
Наименование на администрацията: Дирекция „Регионален държавен архив” - Бургас
1
Цели за 2013 г.

1. Попълване на новата
информационна система
(ИСДА) и електронния
регистър на НАФ
(НЕРА).

2
Стратегически
цели

Електронно
обслужване на
гражданите

2. Дигитализация на снимкиСтартиране на
снимков сайт

3. Контролно–метоОсигуряване с
дическа дейност в
документал
действащите фонна информадообразуватели,
ция управлекомплектуване на документи
нието
с на дърпостоя
жавата, разнен срок на съхравитието на
нение на ликвидира
науката и
ни и закрити учрежкултурата и
дения, както и регузащита на
лярно комплектува
правата и зане.
конните
интереси на
гражданите.

3
Стратегическ
и документ

Закон за
Националния архивен
фонд, Наредба
за условията и
реда за водене
на Регистър на
НАФ
Наредба за
реда за
използване на
документите от
НАФ

Закон за
Националния архивен
фонд, Наредба
за реда за организирането,
обработване
то, експертизата, съхраня
ването и използването на
документите в учрежденските
архиви на

4
Дейности

5
Срок
/месец през
2013 г./

6
Очакван
резултат

Създаване на
електронни
записи

Януаридекември

Сканиране на
снимки,
изработване на
метаданните към
тях и попълване
на регистъра на
дигиталните
обекти
Контролнометодически
проверки,
изготвяне на
инвентарни
описи
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7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

Електронни
записи

Голям процент
немигрирани
дании

Приключване на
дейност 2 и
работа по дейност
3

Януариаприл

1000 дигитални
обекта

134 дигитални
обекта в
Регистъра

1000 дигитални
обекта с
метаданни качени
в снимковия сайт

Януаридекември

Извършва
не на 92
проверки и
комплектуването на 11
фонда.
Обучения на
членове на
Постоянно
действащи
те експертни комисии

154 протокола,
15 инвентар
ни описа, 24
семинара за
2012 г.

92 протокола, 13
инвентарни
описа, 4 семинара
за 2013 г.

4. Обслужване на
потребители на архивна информация

Осигуряване с
документал
на информация управлението на държавата, развитието на
науката и
културата и
защита на
правата и законните
интереси на
гражданите.

5. Популяризиране на
НАФ

Запознаване на
гражданите с документалното
богатство на
архива. Участия
в научни
конференции.

държавните и
общинските институ
ции
Закон за Националния
архивен фонд,
Наредба за
реда за
използване на
документите от
НАФ

Закон за Националния
архивен фонд.

Предоставяне на
архивни
документи за
ползване в
читалните и
извършване на
справки

Януаридекември

Не се залагат
стойности в
началото на
годината

Отчетните
стойности за
2012 г.

Предоставяне на
архивна
информация на
всички потребители на
ретроспективна информация

Статии,
изложби,
интервюта.
Участие в
научни форуми

Януаридекември

9 статии, 4
изложби и
участие в една
научна
конференция

Отчетните
стойности за
2012 г.

Изпълнение на
заложените
стойности в
годишния план за
2013 г.
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